
Szanowni Państwo!
Samorząd remontuje kolej-

ne miejskie budynki publiczne 
w taki sposób, aby były tańsze 
w utrzymaniu, bardziej nowo-
czesne i estetyczne. Większość 
tego typu inwestycji miejskich, 
finansowanych dzięki uzyska-
nym środkom zewnętrznym, 
dotyczy ostatnio szkół i przed-
szkoli. Niedawno zakończyły 
się termomodernizacje w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych 
oraz Szkołach Podstawowych 
17 i 34. Placówki te zyskały 
nowe elewacje, ale są również 
korzyści ekologiczne i eko-
nomiczne – łatwiej je ogrzać, 
utrzymać w nich komfortową 
temperaturę. Obecnie – gdy 
zmiany w podatkach, niedo-
finansowanie, rosnące kosz-
ty oświaty uderzają samorzą-
dy tak bardzo ,,po kieszeni” 
–  oszczędności w utrzymaniu 
budynków mają duże znacze-
nie. Przy okazji termomoder-
nizacji wymieniamy w szko-
łach także m.in. okna, drzwi, 
instalacje czy oświetlenie… W 
rezultacie młodzież i nauczy-
ciele otrzymują więc znacząco 
atrakcyjniejsze budynki.  

Większość naszych szkół 

przeszła już termomoderniza-
cje, zabiegamy jednak ciągle o 
środki na te, które jeszcze wy-
magają remontu. W zeszłym, 
pandemicznym roku Urząd 
Miasta prowadził w sumie 13 
takich inwestycji w oświacie. 
9 z nich już ukończono. Kom-
pleksowe, szacowane na 11 mln 
zł roboty czekają wkrótce jed-
ną z największych placówek w 
mieście – Techniczne Zakłady 
Naukowe. 5 mln z tej kwoty to 
wsparcie z funduszy europej-
skich – jeszcze z puli na lata 
2014-2021. Popularny TZN 
kształci młodzież już od sied-
miu dekad, a dziś bierze udział 
w unijnych projektach, współ-
pracuje z firmami, dostarcza 
świetnych kandydatów zarów-
no na studia techniczne, jak i 
do pracy. Cieszę się, że wysłu-
żony budynek tej zacnej szko-
ły, który był niedawno planem 
filmowym do znanego serialu 
,,Rojst ’97”, doczeka się dużej 
inwestycji termomoderniza-
cyjnej. 

Dziś o koszty ogrzewania 
czy energii martwimy się wszy-
scy, nie tylko zarządcy publicz-
nych obiektów. W sprawie cen 
gazu i taryf uderzających we 
wspólnoty mieszkaniowe in-
terweniowałem niedawno w 
Urzędzie Regulacji Energetyki. 
Nie może być tak, że lokatorki 
i lokatorzy mają płacić za gaz 
według taryfy „biznesowej”, 
czyli tak, jak korzystające ze 
,,wspólnotowych” lokali firmy. 
To niedorzeczne i nie do zaak-
ceptowania. W swoim piśmie 

zaapelowałem o dostosowanie 
taryf opłat za gaz do faktyczne-
go sposobu jego wykorzystania. 

Mam nadzieję, że strona rzą-
dowa skoryguje krzywdzące 
dla lokatorek i lokatorów regu-
lacje dotyczące opłat za gaz we 
wspólnotach mieszkaniowych 
– podobnie jak i szereg innych 
rozwiązań składających się na 
Polski Ład, w tym związanych 
choćby z płacami pedagogów. 
O powody do optymizmu jed-
nak bardzo trudno. Jak je mieć 
patrząc na szybujące ceny, ra-
chunki za prąd czy gaz? Tak jak 
kurczą się za sprawą drożyzny 
budżety domowe, tak i Miasto 
może sobie pozwolić na coraz 
mniej. Na czym jednak oszczę-
dzać, gdy samorząd musi się 
wywiązywać z tylu obowiąz-
ków, także nowych, wrzuco-
nych mu na barki przez rząd? 
Na pewno musimy zapewnić 
wkład własny w już trwające 
inwestycje unijne. A na kolej-
ne – choćby budowę wiaduktu 
w rejonie ulic 1 Maja i Krakow-
skiej – będziemy starać się po-
zyskać fundusze z tzw. Polskie-
go Ładu. Mimo wcześniejszych, 
rozczarowujących niekiedy dla 
Częstochowy rozstrzygnięć w 
zakresie podziału środków w 
programach rządowych, nasze 
miasto zasługuje przecież na 
to, aby rozwijać się – poprzez 
inwestycje – nawet w obecnych 
trudnych czasach.

ZGM TBS przymierza 
się do nowych bloków

więcej na stronie 2

Już działa Środowiskowy 
Dom Samopomocy

Zmiany na stanowiskach 
kierowniczych 
w garnizonie śląskim

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami

więcej na stronie 5

więcej na stronie 6

więcej na stronie 10Prezydent Częstochowy
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Z gazem nie ma zabawy
ZGM TBS informuje

„Z gazem nie ma zabawy, uży-
waj z głową” – przypomina Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS w 
Częstochowie. W ten sposób miej-
ska spółka uczula lokatorów na pro-
blem właściwego użytkowania urzą-
dzeń gazowych. 

ZGM TBS, zarządca ponad 600 
budynków w Częstochowie, w któ-
rych mieszka 40 tysięcy osób, w spo-
sób szczególny dba o ich bezpieczeń-
stwo w okresie grzewczym. Wynika to 
między innymi z przyjętej w ubiegłym 
roku strategii firmy. Tylko w ostatnich 
latach w  zasobach komunalnych za-
montowano kilka tysięcy czujników 
czadu i dymu. Niestety, wielu loka-
torów wciąż nie zdaje sobie sprawy z 
zagrożeń płynących z niewłaściwego 
użytkowania piecyków czy butli z ga-
zem. Zdarzają się na przykład pró-
by samodzielnego napełniania butli 
oraz ich niewłaściwego instalowania 
i przechowywania. Niektórzy zapo-
minają o wentylacji i odpowiedniej 
temperaturze w pomieszczeniach, w 
których użytkowane są butle, a także 
dokonują kupna butli z gazem z nie-
pewnych źródeł. W przypadku piecy-

ków gazowych zdarza się ich monto-
wanie, naprawianie i czyszczenie „na 
własną rękę”. Tymczasem - zgodnie z 
przepisami - zainstalowania, wymia-
ny lub naprawy piecyka gazowego 
może dokonać jedynie uprawniony 
specjalista.

- Naszym obowiązkiem jest działa-
nie prewencyjne. W tej kwestii musimy 
działać wielotorowo, także we współ-
pracy ze Strażą Pożarną i innymi in-
stytucjami. Chcemy, by lokatorzy byli 
świadomi zagrożeń i postępowali w 
zgodzie z zasadami bezpieczeństwa. 
Pamiętajmy, że lokatorzy mieszkają w 
budynkach wielomieszkaniowych, dla-
tego mówiąc o bezpieczeństwie mamy 
na myśli bezpieczeństwo zbiorowe – 
mówi Paweł Konieczny, prezes za-
rządu ZGM TBS w Częstochowie. 

Warto pamiętać, że to brak prze-
pływu powietrza staje się najczęstszą 
przyczyną ulatniania się czadu. Za-
tem nie wolno zatykać kratek wenty-
lacyjnych. Należy również rozszczel-
niać okna, wietrzyć pomieszczenia i 
jak najczęściej sprawdzać urządzenia 
grzewcze, także poza okresem grzew-
czym. Dla poprawy bezpieczeństwa 

można zamontować czujnik czadu. 
Wprawdzie czujnik nie zabezpieczy 
przed powstaniem czadu, ale na pew-
no zwiększy szansę jego wczesnego 
wykrycia.

Jeśli na co dzień używamy butli z 
gazem musimy zachować szczególną 
ostrożność i znać podstawowe zasady 
ich eksploatacji. Ważne jest miejsce 
przechowywania butli - nie można 
ich trzymać w pomieszczeniach usy-
tuowanych poniżej poziomu terenu 
(np. w piwnicach), gaz propan-bu-
tan jest bowiem cięższy od powietrza 
i może zbierać się w pomieszczeniu, 
co grozi wybuchem. Trzeba zadbać 
o wentylację i nie „majstrować” przy 
gazie. Nie wolno zatykać przewodów 
wentylacyjnych, sprawdzać drożno-
ści instalacji urządzeń gazowych oraz 
dokonywać w nich samemu jakich-
kolwiek przeróbek. Brak wystarczają-

cej ilości powietrza spowoduje, że gaz 
nie będzie spalał się do końca. Nieko-
niecznie grozi to wybuchem, ale pro-
duktem takiego niepełnego spalania 
może być śmiertelnie trujący tlenek 
węgla, czyli czad. Podczas zakupu 
butli z gazem trzeba zwrócić uwa-
gę na ich dostawcę i absolutnie nie 
powinno się ich napełniać samemu. 
Warto nauczyć się rozpoznawać obja-
wy zatrucia tlenkiem węgla, takie jak 
ból i zawroty głowy, mdłości, osłabie-
nie, a następnie wymioty. Wszystko 
to może w konsekwencji prowadzić 
do utraty przytomności. W przypad-
ku zatrucia czadem liczy się każda se-
kunda. Jeśli to możliwe, natychmiast 
otwórzmy okna i drzwi balkonowe, 
aby doprowadzić do mieszkania świe-
że powietrze. Wyłączmy piecyk gazo-
wy lub inne urządzenie gazowe i jak 
najszybciej wezwijmy pomoc. 

ZGM TBS przymierza się do nowych bloków
ZGM TBS informuje

Spółka ZGM „TBS” złożyła wnio-
sek o pozwolenie na budowę dwóch 
4-piętrowych bloków mieszkalnych 
na Parkitce. Budynki mają powstać 
po zachodniej stronie ul. Łódzkiej 
na działkach przekazanych końcem 
2020 roku przez Miasto.

Nowe bloki mają być wybudowa-
ne w formule TBS w ramach najmu 
czynszowego. Spółka ZGM „TBS” dla 
nieruchomości przy ulicy Łódzkiej u 
wylotu ul. Wawrzynowicza (aktualne 
numery działek to 48 i 49 w obrębie 
0039) złożyła projekt budowlany. Za-
kłada on powstanie 56 mieszkań (po 
28 w każdym budynku). Mają być 
również windy i garaże podziemne 
wraz z prostym zagospodarowaniem 
terenu wokół (placyk zabaw).

To zalążek nowego osiedla miesz-
kaniowego, gdzie jest miejsce nawet 
na trzynaście 4-kondygnacyjnych bu-
dynków wielorodzinnych z podziem-
nymi parkingami, placami zabaw i 
dużą ilością zieleni. W sumie mogło-
by się tam znaleźć ok. 350 mieszkań 
czynszowych.

Wcześniej, przez kilka lat Miasto 

porządkowało pod względem wła-
snościowym ten teren, na którym 
możliwe byłoby zaprojektowanie 
atrakcyjnego i przyjaznego dla miesz-
kańców osiedla.

Kompleks przekazanych dzia-
łek położony jest na terenie przy ul. 
Łódzkiej przeznaczonym pod zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną.

Do tej pory zainteresowanie tego 
typu mieszkaniami było ogromne - 
wielu najemcom odpowiada taka for-
muła korzystania z lokali.

Na zdjęciach Paweł Konieczny, 
prezes ZGM „TBS” w Częstochowie, 

prezentuje plany budowy nowych 
bloków na Parkitce prezydentowi 

Krzysztofowi Matyjaszczykowi.
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Biznesowa taryfa za gaz dla wspólnot - 
interwencja Prezydenta Częstochowy

ZGM TBS informuje

Prezydent Częstochowy interweniuje w Urzę-
dzie Regulacji Energetyki w sprawie cen gazu i 
niesprawiedliwych taryf przyjętych przez pań-
stwową spółkę dla wspólnot mieszkaniowych, w 
których często tylko pojedyncze lokale są wyko-
rzystywane na prowadzenie działalności gospo-
darczej.

Krzysztof Matyjaszczyk w piśmie do Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina zwra-
ca uwagę na krzywdzące rozwiązania zastosowane 
wobec znacznej części mieszkanek i mieszkańców 

miasta w wysokości nowych taryf za paliwo gazo-
we, opublikowanych przez Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo S.A.

Wynika z nich, że – po obecnych podwyżkach 
- dużą wyższą cenę jednostkową za gaz (79,393 g/
kWh), czyli taką jak dla odbiorców biznesowych, 
zapłacą członkowie wspólnot mieszkaniowych, 
w których np. tylko jeden lokal wykorzystywany 
jest na działalność gospodarczą (choć pozostałe to 
zwykłe mieszkania).

Taryfa za paliwo gazowe wykorzystywane wy-
łącznie przez gospodarstwa domowe ma jednocze-
śnie wynosić 20,017 gr/kWh.    

Prezydent Częstochowy wskazuje na kłopot z 
nowymi regulacjami oraz niedorzeczność obciąża-
nia wyższymi kosztami członków danej wspólnoty, 
którzy nie prowadzą w swoich lokalach działalno-
ści gospodarczej:
(...) Wprowadzone obecnie rozwiązania budzą wąt-
pliwości interpretacyjne. Mianowicie, nie wskazano 

dotychczas, czy w odniesieniu  do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w lokalu decydujące znaczenie 
ma faktyczne prowadzenie działalności w lokalu 
(wytwarzanie produktów, świadczenie usług), czy 
też okoliczność zarejestrowania działalności gospo-
darczej w tymże lokalu i ujawnienie adresu lokalu 
we właściwej ewidencji bądź rejestrze. (…) Obowią-
zujące obecnie rozwiązania są dla Częstochowianek 
i Częstochowian rażąco niesprawiedliwe i krzywdzą-
ce. Trudno bowiem przychylić się do rozwiązania, w 
ramach którego mieszkańcy zobowiązani są regu-
lować opłatę z tytułu poboru gazu uwzględniającą 
stawkę „biznesową”, w sytuacji gdy paliwo to wyko-
rzystywane jest wyłącznie w ramach prowadzonego 
gospodarstwa domowego.

Dlatego prezydent apeluje o podjęcie działań 
zmierzających do modyfikacji obecnych rozwiązań 
i wprowadzenia zmian legislacyjnych skutkujących 
dostosowaniem stawek opłat za pobór gazu do fak-
tycznego sposobu jego wykorzystania.

LIBERTY Częstochowa zapowiada zwiększenie wysyłki blach
Czym żyje miasto

LIBERTY Częstochowa planuje zwiększe-
nie wysyłki blach do 85 tysięcy ton miesięcznie. 
Nowy cel jest częścią strategii „55-65-85” ogło-
szonej przez Tokera Ozcana, nowego dyrektora 
generalnego Greensteel EMEA w Grupie LIBER-
TY Stee, który pierwszy raz odwiedził zakład.

Plan początkowo zakłada osiągnięcie miesięcz-
nych dostaw 55 000 ton blach GREENSTEEL do 
kwietnia 2022 roku. Kampania jest promowana w 

zakładzie, aby zaangażować wszystkich pracowni-
ków w przyszły rozwój częstochowskiej huty. Cel 
ten ma zostać osiągnięty przede wszystkim dzięki 
remontom planowanym w walcowni blach gru-
bych w 2022 roku, które obejmą modernizację obu 
linii cięcia, a także dzięki usprawnieniu logistyki 
i załadunku blach. Częścią nowej strategii będzie 
również rekrutacja i szkolenie nowych pracowni-
ków produkcyjnych, tak aby zabezpieczyć długo-
terminową przyszłość zakładu.

Toker Ozcan, który jest odpowiedzialny za 
działalność Grupy LIBERTY Steel w zakresie pie-
ców elektrycznych GREENSTEEL w Liberty Czę-
stochowa, Wielkiej Brytanii i Indiach powiedział: 
„Celem LIBERTY jest produkcja GREENSTEEL, 
przy użyciu nowoczesnej technologii, tak abyśmy 
mogli osiągnąć neutralność węglową do 2030 roku. 
Po wizycie w hucie widzę wyraźnie, że tutejszy ze-
spół już teraz ciężko pracuje, aby osiągnąć ten cel. 

Wierzę, że Częstochowa ma wielki potencjał, jeśli 
będziemy w stanie nadal ulepszać naszą produkcję. 
Naszym najbliższym celem jest wysłanie 55.000 ton 
blachy miesięcznie, następnym celem jest 65.000, 
a naszym ogólnym celem jest wysłanie 85.000 ton 
miesięcznie do końca roku. Informujemy wszyst-
kich w zakładzie, że „55-65-85” jest tym, do czego 
dążymy.”

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, Dyrek-
tor Generalny Liberty Częstochowa, powiedział: 
„Bardzo się cieszę, że mogłem powitać Tokera i 
zespół, aby mogli na własne oczy przekonać się o 
wysokich umiejętnościach i zaangażowaniu naszej 
rodziny tu, w Hucie. Mieli okazję porozmawiać z 
szefami każdej z naszych produkcji i poznać ich 
wyzwania i ambicje, a także podziękować im za 
wysiłek włożony w operacyjną i finansową zmianę, 
którą osiągnęliśmy w tym roku. Teraz z ufnością 
patrzymy na rok 2022.”

Fortum zakończyło inwestycje za ponad 40 mln
Czym żyje miasto

Fortum zainstalowało nowy system oczyszczania spa-
lin w elektrociepłowni w Częstochowie. Instalacja ukła-
du filtrów workowych kosztowała 41 mln PLN. 

Inwestycja oznacza spadek emisji szkodliwych substan-
cji, a dzięki niej elektrociepłownia Fortum z dużym naddat-
kiem spełnia najnowsze europejskie standardy emisyjne. 

- Cieszymy się, że właśnie tą inwestycją w Częstochowie 
realizujemy misję Fortum i w istotny sposób przyczyniamy 
się do tego, aby świat był czystszy. Mieszkańcy miasta będą 
oddychać lepszym powietrzem. – mówi Jakub Kołodziej-

czyk, kierownik projektu w Fortum.
Projekt realizowano od listopada 2020 roku. Efektem 

przeprowadzonych modernizacji jest piętnastokrotny spa-
dek emisji chlorowodoru, dwukrotne obniżenie emisji 
tlenków siarki oraz niemal dwukrotne zmniejszenie pyłów 
do atmosfery.

W skład nowej instalacji wchodzi filtr workowy, ukła-
dy podawania sorbentów wapniowych, węgla aktywnego, 
układ recyrkulacji produktu oraz dodatkowy wentylator 
ciągu. Zmieniono także układ sterowania.
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Alicja, Aleksander i Jan to najpopularniejsze imiona 2021 roku
Czym żyje miasto

Każdy rok ma swoich faworytów. Nie inaczej 
było w 2021. W Częstochowie w ubiegłym roku 
prym wiedli Alicja, Aleksander i Jan.

Ponad 1300 małych częstochowianek i częstocho-
wian przyszło na świat w ubiegłym roku. Imieniem 
najchętniej wybieranym dla dziewczynek była Alicja - 
dostało je aż 30 dziewczynek. Zaraz za Alą uplasowała 
się Hania i Julia. Wśród chłopców królował Aleksan-
der i Jan, a zaraz za nimi Franciszek.

Rok 2021 przyniósł wzrost liczby ślubów- było ich 

łącznie aż 891 – to o około 20% więcej niż w roku 
poprzednim. Część młodych par rezygnowała ze ślu-
bu wyznaniowego na rzecz ślubu cywilnego w małym 
gronie. Najpopularniejszym terminem zawarcia mał-
żeństwa były miesiące od czerwca do października. 
Co ciekawe, sporym zainteresowaniem cieszyły się 
śluby poza urzędem stanu cywilnego – głównie w ho-
telach i restauracjach - było ich w Częstochowie 16 
czyli prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich 
latach.

Podatki lokalne - uwaga na oszustów!
Czym żyje miasto

Urząd Miasta przypomina, że decyzje dotyczące po-
datków i opłat lokalnych nie są wysyłane smsem ani zwy-
kłym mailem, tylko przychodzą pocztą, ewentualnie są 
dostępne elektronicznie poprzez profil zaufany. Nie daj-
my się więc oszukać!

W związku z pojawiającymi się w mediach informacja-
mi o podejmowanych przez oszustów próbach wyłudzenia 
danych, a w konsekwencji kradzieży pieniędzy, Wydział 
Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy przypomi-
na, iż nie wysyła do podatników wiadomości smsowych 
ani mailowych wzywających do zapłaty podatku (w przy-

padku Urzędu Miasta chodzi o podatki i lokalne).
Podstawą do zapłaty podatku jest decyzja w postaci pa-

pierowej, doręczana za pośrednictwem operatora poczto-
wego na adres podatnika ewentualnie przesłana w wersji 
elektronicznej za pomocą platformy EPUAP na indywidu-
alny adres podatnika związany z profilem zaufanym.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do  autentycz-
ności korespondencji należy skontaktować telefonicznie  z 
Wydziałem Podatków i Opłat, tel. 34 3707434.

Na podstawie informacji z Wydziału Podatków i Opłat UM

Żłobek miejski - preferencje dla dzieci po obowiązkowych szczepieniach
Czym żyje miasto

Częstochowa wprowadza preferencje przy przyjęciach do Żłobka Miej-
skiego dla dzieci, których rodzice oświadczą, że przeszły obowiązkowe 
szczepienia. To pokłosie niedawnego wyroku NSA stwierdzającego prawo-
mocność przyznawania dodatkowych punktów dla dzieci zaszczepionych 
w czasie rekrutacji do przedszkoli.

Zmianę w Statucie Żłobka Miejskiego w Częstochowie przegłosowała na 
sesji Rada Miasta Częstochowy.  

Obecnie, zgodnie ze statutem miejskiej placówki opiekuńczej działającej 
przy alei Armii Krajowej 66a (główna siedziba) oraz przy ul. Sportowej 34a 
(filia), pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka będą miały dzieci:

- pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadającej co najmniej troje ma-

łoletnich dzieci),
- z niepełnosprawnościami - posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
- rodzica pracującego, samotnie wychowującego dziecko,
- których rodzic lub opiekun prawny przedłoży oświadczenie o odbyciu 

obowiązkowych szczepień ochronnych określonych w rozporządzeniu mini-
stra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych; honorowane będzie także oświadczenie o zwolnieniu z obowiąz-
ku szczepień z przyczyn zdrowotnych.

Zmiana przyjęta na ostatniej sesji dotyczy tylko preferencji związanej ze 
szczepieniami.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu do projektu uchwały, Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Częstochowie potwierdza, że w mieście, podobnie jak w całej 
Polsce, odnotowuje się w ostatnich latach wzrostową tendencję odmów obo-
wiązkowych szczepień ochronnych dzieci przez ich rodziców. Dlatego uchwa-
ła ma być wyrazem troski o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych często-
chowian.   

Podobny zapis Rada Miasta Częstochowy próbowała wprowadzić już wcze-
śniej - ostatnio w 2019 r. były one dwukrotnie kwestionowane przez nadzór 
prawny wojewody.

Częstochowski samorząd wrócił zatem do projektu po niedawnym wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził ostatecznie prawomoc-
ność innej uchwały Rady Miasta Częstochowy, przyznającej dodatkowe punk-
ty przy rekrutacji do miejskiego przedszkola dla osób składających oświadcze-
nie o przejściu dziecka przez obowiązkowe szczepienia ochronne.

Link do uchwały RM Częstochowy w sprawie kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym oraz wyrokami WSA i NSA:  
https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1160163/uchwala-nr-59-v-2019

Nowe zasady zaczną być stosowane w czasie najbliższego procesu rekru-
tacji do miejskich przedszkoli oraz miejskiego żłobka (w przypadku uprawo-
mocnienia się grudniowej uchwały).      
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Już działa Środowiskowy Dom Samopomocy
Czym żyje miasto

W budynku przy ul. Nowowiejskiego 15 odbyło się oficjalne otwarcie no-
wego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D. Prowadzenie ośrodka 
Miasto zleciło Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Auty-
zmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas”.

Na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 16 osób 
ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi Częstocho-
wa otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości blisko 552 tys. zł – w 
ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”, zgodnie z 
umową z Wojewodą Śląskim.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, 
społeczny rzecznik ds. osób z niepełnosprawnością Tomasz Tyl, dyrektorka 
MOPS Małgorzata Mruszczyk, prezes Stowarzyszenia „Daj mi czas” Roman 
Kowalczyk, naczelniczka Wydziału Polityki Społecznej Agnieszka Grabińska i 
dyrektorka ZSS nr 23 w Częstochowie Jolanta Miękina.

Wizytę oficjalnych gości zakończył wpis do księgi pamiątkowej i podzięko-
wania ze strony jednego z rodziców.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu D realizuje swoje cele poprzez róż-
norodne formy zajęć, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczestników. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów posiadających wie-
dzę oraz umiejętności z zakresu pracy z grupą osób niepełnosprawnych m.in. 
psychologów i terapeutów.

Usługi świadczone w ŚDS obejmują m.in.:
• Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: dbałości o wygląd 

zewnętrzny, nauki higieny, gospodarowania środkami pieniężnymi;
• Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w 

tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z innymi osobami;
• Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alter-

natywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się;
• Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainte-

resowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
• Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą prowadzone w formie 

prac zespołowych i indywidualnych;
• Poradnictwo psychologiczne;
• Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych czy dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie wizyt u lekarza;
• Niezbędną opiekę;
• Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacje.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, z Autyzmem i Za-
burzeniami Pokrewnymi „Daj mi czas” działa od marca 2007 r., opierając 
się na społecznej pracy członków. Środki na realizację celów statutowych po-
zyskuje ze składek członkowskich, od sponsorów i z imprez charytatywnych, 
które organizuje. Od 2012 r. organizuje akcję „Zapal się na niebiesko dla au-
tyzmu”.

Zdjęcia zrobione podczas otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy ul. Nowowiejskiego (Fot. Ł. Stacherczak)
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Mieszkaniec Częstochowy chciał przekupić policjantów 
200 tysiącami złotych

Policjanci z komisariatu I w Częstochowie zatrzymali 45-letniego męż-
czyznę, który, jak wynikało ze zgłoszenia, chciał pijany kierować samocho-
dem. Mężczyzna miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, a pod-
czas policyjnej interwencji, chciał wykupić się, proponując mundurowym 
ponad... 200 tysięcy złotych łapówki. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Patrol z „jedynki” otrzymał zgłoszenie od świadków, że pijany kierowca 
wsiadł za kierownicę auta. Zgłaszający wyciągnęli kluczyki ze stacyjki i zaalar-
mowali policjantów. Po chwili na miejsce przyjechali mundurowi.

Podczas legitymowania 45-latek, który wysiadł zza kierownicy swojego po-
jazdu, zataczał się. Policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie 
wykazało, że miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Gdy mundurowi 
przeprowadzali na miejscu niezbędne formalności, mężczyzna wyciągnął plik 
gotówki i chciał wręczyć ją policjantom mówiąc, żeby się z nim „dogadali”. Na-
wet po tym, jak został poinformowany, że popełnia przestępstwo, mężczyzna 
jeszcze kilka razy próbował wręczyć gotówkę policjantom.

Wtedy też został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwie-
niu usłyszał prokuratorski zarzut. Za usiłowanie skorumpowania munduro-
wych grozi mu do 10 lat więzienia.

Kronika policyjna

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w garnizonie śląskim
W komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie związane z objęciem 

stanowisk kierowniczych w czterech śląskich jednostkach Policji. Zmiany 
kadrowe dotyczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie, Komendy Powiatowej Policji w Kłobuc-
ku i Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Rozkazy personalne o powie-
rzeniu obowiązków wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach 
nadinsp. Roman Rabsztyn. Spotkanie było również okazją do podziękowa-
nia za służbę mundurowym odchodzącym na emeryturę.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn 
rozkazem personalnym:
• powierzył z dniem 11 stycznia 2022 roku pełnienie obowiązków służ-

bowych na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie 
mł. insp. Dariuszowi Kiedrzynowi, dotychczasowemu Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Lublińcu;

• powierzył z dniem 11 stycznia 2022 roku pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu 
kom. Dariuszowi Gajzlerowi, dotychczasowemu Komendantowi Komi-
sariatu I Policji w Częstochowie;

• powierzył z dniem 10 stycznia 2022 roku pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Kłobucku podinsp. Rafałowi Noszczykowi, dotychczasowemu Naczel-
nikowi Wydziału Kryminalnego częstochowskiej komendy;

• powierzył z dniem 11 stycznia 2022 roku pełnienie obowiązków służbo-
wych na stanowisku Naczelnika Wydziału Laboratorium Kryminalistycz-
nego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Mariuszowi 
Nagaczowi, dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika tego Wydziału.

Rozkazy odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek. Komendant Wojewódzki Policji w 
Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn życzył policjantom samych sukcesów 
na nowych stanowiskach służbowych i utrzymania wysokiego poziomu swo-
ich poprzedników.

Spotkanie było również okazją do pożegnania odchodzących na emery-
turę policjantów ze ścisłej kadry kierowniczej śląskiego garnizonu Policji. 
nadinsp. Roman Rabsztyn podziękował za dobrą służbę i wręczył pamiątkowe 
ryngrafy:

• insp. Dariuszowi Atłasikowi - Komendantowi Miejskiemu Policji 
w Częstochowie,

• insp. Łukaszowi Krebsowi - Komendantowi Powiatowemu Policji 
w Raciborzu,

• mł. insp. Piotrowi Kapuśniakowi - Naczelnikowi Wydziału Laborato-
rium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

• mł. insp. Arturowi Wilczyńskiemu - I Zastępcy Komendanta Powiato-
wego Policji w Kłobucku.

Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym skła-
dzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Kronika policyjna

PODZIĘKOWANIE

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. 
w Częstochowie Dyrektor Naczelny Paweł Konieczny dziękuje 

Komendantowi Miejskiemu Policji w Częstochowie inspektorowi 
Dariuszowi Atłasikowi – w związku z jego przejściem na emeryturę 

i zakończeniem służby w Policji z dniem 10 stycznia 2022 roku 
– za wieloletnią owocną współpracę, realizację wspólnych celów 

i ogromne zaangażowanie, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności.
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Politechnika Częstochowska

Pracownicy Politechniki Częstochowskiej wśród 
najbardziej wpływowych naukowców

Grupa uczonych z Politechniki Częstochowskiej 
znalazło się w gronie najbardziej wpływowych 
2% naukowców na świecie pod kątem przyjętych 
wskaźników cytowań ich publikacji. To trzecia 
edycja badania zapoczątkowanego w 2019 r. na 
podstawie publikacji w czasopiśmie PLOS Biology 
autorów z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier oraz 
SciTech Strategies. Ranking zawiera nazwiska 2% 
naukowców uszeregowane na podstawie przyjętych 
wskaźników oceny dorobku naukowego, takich 
jak: index Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor 
oraz rola i miejsce na liście autorów. Wśród nich 
znajduje się 13 naukowców z Politechniki Często-
chowskiej wg kolejności podanej w zestawieniu.

Ranking podzielony jest na dwie listy. Pierwsza 
tabela (Authors career) obejmuje dorobek nauko-

wy z całego okresu pracy zawodowej naukowca. 
Druga tabela (Authors singleyr) dotyczy wyłącz-
nie jednego roku – 2020. Naukowcy z Politechniki 
Częstochowskiej (nazwiska uszeregowane wg po-
zycji zajmowanej na liście TOP 2%):

Ranking obejmujący całokształt kariery nauko-
wej:
• prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
• prof. dr hab. Ivan Kityk
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Cpałka
• dr hab. inż. Grzegorz Dudek prof. PCz
• prof. dr hab. inż. Andriy Kityk
• dr hab. inż. Krzysztof Chwastek prof. PCz
• dr hab. inż. Tomasz Kulej prof. PCz
• dr hab. inż. Adam Cwudziński prof. PCz

Ranking obejmujący 2020 r.:
• prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
• dr hab. inż. Sebastian Kot prof. PCz
• dr hab. inż. Grzegorz Dudek prof. PCz
• dr hab. inż. Beata Ślusarczyk prof. PCz
• dr hab. inż. Arkadiusz Jamrozik prof. PCz
• prof. dr hab. Ivan Kityk
• dr hab. inż. Wojciech Tutak prof. PCz
• dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. PCz
• dr hab. inż. Tomasz Kulej prof. PCz
• dr hab. inż. Krzysztof Chwastek prof. PCz
• dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Pełną listę 
uczonych można znaleźć na stronie
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/

Politechnika Częstochowska

Przyszłość to współpraca z przemysłem
Politechnika Częstochowska za-

chęca młodych ludzi do podej-
mowania studiów na kierunkach 
związanych z przemysłem, w tym 
metalurgii. W tym celu Wydział In-
żynierii Produkcji i Technologii Po-
litechniki Częstochowskiej nawiązał 
współpracę z Liberty Częstochowa 
Sp. z o.o., właścicielem częstochow-
skiej huty. (Liberty Steel Group to 
międzynarodowa firma o zintegrowa-
nej ofercie – od produkcji ciekłej stali 
z surówki i materiałów pochodzących 

z recyklingu po wysokowartościowe 
stale inżynieryjne i powiązane usługi, 
sprzedawane klientom na całym świe-
cie). Uczelnia w ten sposób zapewnia 
atrakcyjne warunki kształcenia, które 
łączą teorię z praktyką a Liberty Czę-
stochowa poszukuje nowych kadr dla 
huty. Celem partnerstwa jest reali-
zacja wspólnych działań, takich jak: 
prowadzenie projektów badawczych 
i prac B+R, organizacja gościnnych 
wykładów i konferencji czy opinio-
wanie propozycji nowych kierunków 

studiów i studiów podyplomowych. 
Studenci zdobywają możliwość od-
bycia płatnych staży, prowadzenia 
badań laboratoryjnych oraz realiza-
cji prac inżynierskich, magisterskich 
i doktorskich. To wspólne przed-
sięwzięcie ukierunkowane jest więc 
na podnoszenie jakości kształcenia 
uczniów i studentów, rozwój kadry 
naukowo-dydaktycznej oraz podwyż-
szanie potencjału rozwojowego firmy 
i regionu.

(Politechnika Częstochowska 76/2021)

Od lewej: Sławomir Margas – kierownik 
Działu Personalnego Liberty Częstochowa, 

Krishnamoorthy Venkatasubramanian – peł-
nomocnik Liberty Częstochowa, Agata Dudek 
- dziekan WIPiTM, Sebastian Mróz – kierow-
nik ds. rozwoju WIPiTM, Anna Tymoshenko 

– przedstawiciel prezydenta Częstochowy, 
kierownik Centrum obsługi inwestora UM 

Częstochowy, Katarzyna Balsam-Szeląg 
– główny specjalista ds. organizacji kadr 

i rozwoju zawodowego Liberty Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Projekt Zintegrowany Program Rozwoju Poli-
techniki Częstochowskiej współfinansowany jest 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu 
jest podniesienie kompetencji studentów Politech-
niki Częstochowskiej, kształcących się na studiach 
I i II stopnia oraz poprawa jakości funkcjonowa-
nia i zarządzania Uczelnią. Z powodzeniem swoje 
zadania w ramach projektu realizuje zespół z Wy-
działu Zarządzania, którego koordynatorem jest 
dr inż. Marcin Zawada. W ostatnich dwóch latach 
studenci tego Wydziału kształcący się na kierunku 
logistyka oraz zarządzanie w turystyce i sporcie/tu-
rystyka i rekreacja aktywnie brali udział w realiza-
cji poszczególnych form wsparcia zaplanowanych 
w projekcie.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu 70 studen-
tów kierunku logistyka wzięło udział w certyfiko-
wanych szkoleniach, dwie osoby odbyły staż za-
wodowy w SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. 

trwający 120 godzin, podczas którego realizowały 
zadania związane m.in. z inwentaryzacją i wery-
fikacją stanów magazynowych, wprowadzaniem 
raportów pracy pracowników do systemu Xprimer 
czy optymalizacją procesu kontroli i logistyki. W 
tym samym okresie realizacji projektu 20 studen-
tów kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie/
turystyka i rekreacja wzięło udział w certyfikowa-
nych szkoleniach, 12 z nich odbyło staż zawodowy 
trwający 120 godzin w hotelu Arche w Częstocho-
wie, gdzie realizowali zagadnienia związane m.in. z 
procedurami profesjonalnej obsługi gościa hotelo-
wego, obsługi informatycznej w recepcji hotelowej, 
obsługi grup zorganizowanych, obsługi podczas 
różnego rodzaju przyjęć i imprez okolicznościo-
wych, systemu HACCP w gastronomii hotelowej, 
systemów rozliczeń kelnerskich i dokumentacją w 
gastronomii. 

W ramach realizacji projektu dokonano rów-
nież modyfikacji programu kształcenia na wymie-
nionych kierunkach studiów, zakupiono podręcz-

niki akademickie w językach polskim i angielskim, 
opracowano skrypty, przygotowano materiały dy-
daktyczne na potrzeby programu kształcenia oraz 
przeprowadzono przez zagranicznych nauczycieli 
akademickich wybrane zajęcia w języku angiel-
skim.

(Marcin Zawada)

Dr inż. Marcin Zawada 
wraz ze studentkami podczas praktyk
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Studenckie koło naukowe Ge-
neInUse Wydziału Infrastruktury 
i Środowiska Politechniki Często-
chowskiej uzyskało dofinansowanie 
z Ministerstwa Edukacji i Nauki w 
ramach pierwszej edycji konkursu 
„Studenckie koła naukowe tworzą 
innowacje” za projekt „Odpady to 
też zasoby-Zielony ład”. 

Program „Studenckie koła nauko-
we tworzą innowacje” został ogło-
szony przez ministerstwo jesienią 
ubiegłego roku jako wsparcie dla 
działających w uczelniach studenc-
kich kół naukowych. Projekty oce-
niane były m.in. pod kątem przewi-
dywanych rezultatów, użyteczności, 
znaczenia dla rozwoju społecznego 
kraju lub regionu i zasięgu oddziały-
wania.

W rozstrzygniętym w maju tego 
roku konkursie finansowanie otrzy-
mało 128 z 244 zgłoszonych projek-
tów przez uczelnie z całego kraju. Na 
finansowanie innowacyjnych pro-
jektów przeznaczono w sumie 6 590 
695,49 zł. 

Wśród wybranych projektów zna-
lazły się m.in. roboty autonomicz-
ne, łaziki marsjańskie, projekt farmy 
hydroponicznej, satelita czy rakie-
ta. Z Politechniki Częstochowskiej 
z dwóch zgłoszonych projektów, do 
realizacji wybrano projekt Studenc-
kiego Koła Naukowego GeneInUse 
Wydziału Infrastruktury i Środowi-
ska pn. „Odpady to też zasoby-Zielo-
ny ład.”

Europejski Zielony Ład zawiera 
plan działań umożliwiających bar-
dziej efektywne wykorzystanie za-
sobów dzięki przejściu na czystą go-
spodarkę o obiegu zamkniętym, czy 

zmniejszenie poziomu zanieczysz-
czeń. Osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej będzie wymagało dzia-
łań we wszystkich sektorach naszej 
gospodarki, takich jak: inwestycje w 
technologie przyjazne dla środowi-
ska, obniżenie emisyjności przemysłu 
czy zrównoważona gospodarka obie-
gu zamkniętego. Działania takie wy-
magają jednak wprowadzenia szeregu 
innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe 
dla spełnienia tych celów są zasoby, 
głównie te odzyskane, energia pocho-
dzenia biologicznego, wytwarzanie 
odpadów czy nawet nasze codzienne 
wybory konsumenckie. Dziś zrów-
noważony rozwój to nie tylko piękne 
hasło, ale to już nasz obowiązek. Dą-
żenie do osiągnięcia Zielonego ładu 
(green deal) jest z pewnością drogą, 
która nie może ominąć odpadów. 
W projekcie studenci będą poszuki-
wać w swych pracach badawczych 
rozwiązań, które są odpowiedzią na 
realne potrzeby gospodarki obiegu 
zamkniętego (GOZu) w sferze go-
spodarowania zasobami środowiska. 
Badania mają na celu modernizację 
obecnych i stworzenie nowych roz-
wiązań technicznych w gospodarce 
odpadami. Studenci zdobędą umie-
jętności niezbędne do pracy w zespo-
le badawczym, możliwość współpra-
cy z przemysłem, rozwijania swojej 
kariery zawodowej, promocji swoich 
pomysłów i rozwiązań a także możli-
wość ich wdrożenia do sfery gospo-

darczej. W ramach prac studenci Wy-
działu Infrastruktury i Środowiska 
realizują zadania badawcze:

- Odzysk biomasy nawozowej z 
osadów z procesu uzdatniania wody 

- Wykorzystanie fotogranul tleno-
wych w systemie SBR oczyszczania 
ścieków

- Detekcja mikroplastiku w orga-
nizmach wybranych skąposzczetów

- Testowanie organizmów (owady 
i skąposzczety) w usuwaniu odpadów 

W projekcie przewidziane są tak-
że działania promujące, w tym udział 
studentów w konferencjach i semina-
riach. Projekt odpowiada idei badań 

ekoinnowacyjnych, chroniących śro-
dowisko i jest ukierunkowany na wy-
korzystanie bioprocesów w odzysku 
surowców z odpadów, podniesienia 
efektywności recyklingu organicz-
nego, co jest zgodne z założeniami 
strategii Zielonego Ładu. Obecnie 
kurczące się zasoby i postępowanie 
zgodnie z zasadami GOZu wymusza-
ją nowe rozwiązania w gospodarce 
wodno-ściekowej i odpadowej.

dr hab. Anna Grobelak prof. PCz
Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz

Izabela Walarowska, rzecznik prasowy 
Politechniki Częstochowskiej

Bądź eko
Zielony ład

Związek przedsiębiorców i pracodawców - Częstochowa
RODO po ludzku - D jak dane osobowe

Szanowni Państwo, realizując cykl spotkań 
w ramach RODO po ludzku postaram się dzisiaj 
przybliżyć pojęcie “danych osobowych”. Zgodnie z 
rozporządzeniem unijnym należą do nich wszel-
kie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, któ-
rej dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania 
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośred-
nio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególno-
ści na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokaliza-
cji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fi-
zjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 

kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycz-
nej. 

Jest to bardzo ważna definicja, która wskazuje 
nam, że jeżeli po pewnych informacjach możemy 
daną osobę zidentyfikować, to znaczy, że mówimy 
już o danych osobowych. 
Co to znaczy dla przeciętnego Kowalskiego?

Dane osobowe to  informacje od nas pozyskiwa-
ne, są nimi imię i nazwisko, może to być też samo 
imię czy pseudonim, kiedy mówiąc o nim wiemy 
o kim mowa, jest to więc osoba do zdefiniowania. 
Zaliczamy również do nich nasz numer telefonu 
oraz PESEL, który jest jedenastocyfrowym symbo-
lem numerycznym, który pozwala na łatwą iden-

tyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL 
zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, ozna-
czenie płci oraz liczbę kontrolną. 

Pamiętajmy, aby nigdy nie podawać swoich da-
nych osobowych przez telefon, jeżeli nie mamy 
osoby zidentyfikowanej po drugiej stronie telefonu.

Pozdrawiam Państwa serdecznie
Dr Magdalena Celeban, 

członkini ZPP Częstochowa 
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W częstochowskich szkołach średnich na 
uczennice czekają skrzyneczki ze środkami hi-
gieny. Bo „menstruacja to normalka i trzeba ją 
ogarnąć” – a młode kobiety powinny to wiedzieć 
od samego początku.  

Menstruacja ciągle pozostaje w wielu grupach 
społecznych tematem tabu. Absolutnie nie powin-
no tak być – ten fizjologiczny proces dotyczy prze-
cież ogromnej części populacji i powraca każdego 
miesiąca przez sporą część życia. Jako sprawa, o 
której się milczy, menstruacja obrosła w mity, ste-
reotypy i wywołuje najczęściej negatywne, przykre 
skojarzenia. Przez same dziewczyny bywa często 
postrzegana jako doświadczenie złe, niekomforto-
we, kłopotliwe, wstydliwe, a to przekłada się z kolei 
na brak akceptacji swojego ciała, kobiecości, kobie-
cej seksualności.

Nie każda młoda kobieta może liczyć na wspar-
cie rodziców w kwestii menstruacji – szacuje się, 
że aż w 42% rodzin nie rozmawia się w ogóle o 
miesiączce. Również w szkole nie poświęca się jej 
należytej uwagi. Brak rzetelnej edukacji powoduje 
wśród dziewcząt wchodzących w dojrzałość płcio-
wą poczucie osamotnienia, wstydu, rezygnację z 
aktywności społecznej czy sportowej.

Milczeniu na temat miesiączkowania i luce edu-
kacyjnej towarzyszy także problem utrudnionego 
dostępu do środków higienicznych oraz tzw. ubó-
stwa menstruacyjnego. Czym się ono przejawia? 
Według badań przeprowadzonych na potrzeby 
jednej z fundacji, nawet 500 tys. kobiet w Polsce 

nie może sobie pozwolić na zakup podpasek czy 
tamponów. 21% uczennic jest zmuszonych do wyj-
ścia ze szkolnych zajęć z powodu braku podpaski. 
10% w ogóle nie wychodzi w czasie okresu z domu. 
Dziewczęta w wieku szkolnym często borykają się 
z utrudnionym dostępem do środków higienicz-
nych.

W częstochowskich szkołach średnich z począt-
kiem nowego roku pojawiły się więc charaktery-
styczne, różowe skrzyneczki z artykułami higie-
nicznymi dla kobiet – podpaskami i tamponami. 
To inicjatywa Pełnomocniczki Prezydenta Miasta 
Częstochowy ds. Równych Szans. Chodzi o to, aby 
zapewnić dziewczętom jak najszerszy dostęp do 
bezpłatnych artykułów higieny osobistej niezbęd-
nych w czasie menstruacji, a przy okazji udostępnić 
rzetelną wiedzę na temat miesiączkowania wszyst-
kim młodym ludziom, którzy będą chcieli po nią 
sięgnąć. W akcję zaangażowane są: Wydział Polity-
ki Społecznej UM, Wydział Edukacji UM, Zespół 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Fun-
dacja ,,Różowa skrzyneczka” oraz częstochowskie 
szkoły średnie.

– Skrzyneczki zostały zakupione z funduszy 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta – in-
formuje Agata Wierny z Referatu Dialogu i Praw 
Człowieka UM, a zarazem Pełnomocniczka Pre-

zydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans. 
– Dzięki współpracy z Fundacją ,,Różowa Skrzy-
neczka”, w szkołach będą dostępne także materia-
ły informacyjne na temat menstruacji. To szalenie 
istotne, aby w okresie dojrzewania – który sam w 
sobie nie jest łatwy – mieć jak najlepszy dostęp do 
informacji o tym, jak zmienia się wtedy ciało czło-
wieka i nie czuć się w tym czasie zagubioną i osa-
motnioną.

Zakupiono łącznie 42 skrzyneczki za kwotę 10 
tys. zł. Ich zawartość będzie na bieżąco uzupełnia-
na. Skrzyneczkami będzie opiekować się sama spo-
łeczność szkolna – samorządy uczniowskie wraz z 
koordynatorką szkolną (pedagożką).

Na zdjęciach: częstochowscy pedagodzy odbierają skrzy-
neczki dla swoich szkół, Pełnomocniczka Prezydenta 

Miasta Częstochowy ds. Równych Szans z jedną 
z różowych skrzyneczek

Zdrowie
Aby dziewczynom żyło się bardziej komfortowo

W naszym imieniu
Interwencja senatora

Senator Wojciech Konieczny zło-
żył pięć poprawek do projektu bu-
dżetu państwa na 2022 rok. Wszyst-
kie dotyczą Częstochowy i opiewają 
łącznie na kwotę 165,5 mln zł. 

- Poprawki zostały złożone za apro-
batą prezydenta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka. Są to najpilniejsze 
potrzeby miasta - mówi senator Ko-
nieczny.

Pierwsza z poprawek dotyczy 
przeznaczenia 50 mln zł na  przebu-
dowę i remont budynku Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstocho-

wie. Druga zakłada przesunięcie 4,5 
mln zł na przystosowanie Miejskiego 
Stadionu Lekkoatletycznego do wy-
mogów Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Senator Konieczny zgłosił 
także poprawkę przeznaczenia mi-
liona złotych na opracowanie doku-
mentacji i konsultacje społeczne w 
sprawie utworzenia województwa 
częstochowskiego oraz 30 mln zł na 
likwidację niebezpiecznych odpadów 
chemicznych z terenu naszego mia-
sta. Ostatnia poprawka z kwotą 80 
mln zł dofinansowania dotyczy budo-

wy połączenia ul. 1 Maja do ul. Kra-
kowskiej.

- W Senacie nie przeszła tylko jed-
na moja poprawka dotycząca utwo-
rzenia województwa częstochowskiego 
- informuje Wojciech Konieczny. - 
Zobaczymy, jak będzie w Sejmie i jak 
zagłosują posłowie partii rządzącej z 
ziemi częstochowskiej. 

Senator Konieczny jest również 
współautorem poprawki dotyczącej 
przeznaczenia 100 mln zł na leczenie 
niepłodności metodą in vitro.
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Osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe w 
naszym mieście mogą ubiegać się w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie o 
dofinansowanie ze środków PFRON m.in. likwi-
dacji barier  architektonicznych i  technicznych, 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, dofinanso-
wania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 

Likwidacja barier architektonicznych może 
obejmować szeroko rozumiane dostosowanie 
mieszkania do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności. Mogą to być prace związane  z przy-
stosowaniem ciągu komunikacyjnego w miesz-
kaniu (np. montaż poręczy, wyrównanie różnic 
poziomów posadzek, wykonanie posadzki antypo-
ślizgowej) lub  łazienki (np. likwidacja wanny, wy-
konanie brodzika najazdowego, montaż siedziska 
i pochwytów w przestrzeni kąpielowej oraz przy 
umywalce  i sedesie, wykonanie posadzki antypo-
ślizgowej, poszerzenie otworów drzwiowych wraz  

z montażem nowych, szerszych skrzydeł drzwi itp.) 
W ramach likwidacji barier architektonicznych do-
finansowaniu podlegają również prace związane z 
ułatwieniem osobie  z niepełnosprawnością do-
stępu do domu lub mieszkania (np. budowa po-
chylni, zakup i montaż platformy dźwigowej lub 
platformy przyschodowej itp.) 

O dofinansowanie likwidacji barier architekto-
nicznych może ubiegać się osoba z niepełnospraw-
nością, która ma duże trudności  w poruszaniu się, 
jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użyt-
kownikiem wieczystym nieruchomości albo posia-
da zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkal-

nego, w którym stale zamieszkuje. Dofinansowanie 
nie może dotyczyć kosztów poniesionych przed  
przyznaniem dofinansowania i zawarciem przed-
miotowej umowy. Pierwszeństwo w uzyskaniu do-
finansowania mają osoby poruszające się na wózku 
inwalidzkim.

Dofinansowanie likwidacji barier technicz-
nych jest przyznawane na zakup przedmiotów lub 
urządzeń służących do pomocy w wykonywaniu 
podstawowych, codziennych czynności. W ra-
mach tego zadania dofinansowanie jest udzielane 
na zakup np. schodołazów, łóżek ortopedycznych, 
pochwytów, nasadek podwyższających na sedes, 
krzesełek toaletowych, podnośników transporto-
wo-kąpielowych oraz podnośników wannowych, 
rowerów trójkołowych i innych przedmiotów wg. 
potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Dofinan-
sowanie nie może dotyczyć kosztów poniesionych 
przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem 
umowy.

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

O pomoc ubiegać się może osoba, która wyma-
ga zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny lub środki 
pomocnicze, i której miesięczny dochód na osobę 
we wspólnym gospodarstwie domowym nie prze-
kracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia 
lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia,  w przypad-
ku osoby samotnej.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze odbywa się na 
zasadzie współfinansowania z Narodowym Fundu-

szem Zdrowia. Dotyczy to zakupu wszelkich przed-
miotów (oprócz leków i sprzętu medycznego), na 
które pacjent ma wystawiane zlecenie lekarskie. Są 
to m.in. wózki, kule, ortezy, protezy, pieluchomajt-
ki, aparaty słuchowe itp. Osoba z niepełnospraw-
nością może się o to dofinansowanie ubiegać w 
każdej sytuacji, gdy wartość zakupu przedmiotu 
objętego wnioskiem jest wyższa, niż kwota refun-
dacji otrzymanej z NFZ na zakup tego przedmiotu. 
W tym zadaniu dopuszczalna jest refundacja po-
niesionych wcześniej kosztów.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilita-
cyjnego przyznawane jest na wniosek osoby z nie-
pełnosprawnością (sprzęt rehabilitacyjny nie ma 
finansowania NFZ). Dofinansowaniu podlegają 
wszelkie urządzenia, które służą do aktywnej re-
habilitacji w warunkach domowych. Mogą to być: 
rowery rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, stepery, 
rotory itp. Dofinansowanie do zakupu sprzętu re-
habilitacyjnego może być przyznane  w wysokości 
do 80 % kosztów realizacji zadania. Nie dotyczy 
kosztów poniesionych przez wnioskodawcę  przed  
przyznaniem dofinansowania i zawarciem stosow-
nej umowy.

Dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym

O powyższą pomoc ubiegać może się osoba, 
która została skierowana na turnus rehabilitacyj-
ny przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, 
a jej miesięczny dochód na osobę we wspólnym 
gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 50 
% przeciętnego wynagrodzenia lub 65 % przecięt-
nego wynagrodzenia, w przypadku osoby samot-
nej. Kwota dofinansowania dla osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności wynosi 30 % kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia, osoby ze stopniem 
umiarkowanym 27 % kwoty przeciętnego wyna-
grodzenia. W przypadku, jeżeli lekarz wskaże ko-
nieczność pobytu na turnusie osoby z niepełno-
sprawnością wraz z opiekunem – dofinansowanie 
dla opiekuna jest przyznawane w wysokości 20 % 
kwoty przeciętnego wynagrodzenia. 

Szczegółowe informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa
tel. 34 363 18 19 lub 34 363 95 06 

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami
MOPS
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Ciepło zamiast fali krytyki
Mroźne zimowe wieczory dla 

jednych to moment na relaks i od-
poczynek w ciepłych domowych 
pieleszach, dla inny to czas poszuki-
wania takiego właśnie schronienia. 
Dla kilkudziesięciu osób w kryzysie 
bezdomności zima jest najtrudniej-
sza do przetrwania. Brakuje im cie-
pła, a często zwykłej ludzkiej życz-
liwości.

Od kilku lat Partnerstwo na Rzecz 
Przeciwdziałania Bezdomności na 
terenie Gminy Miasto Częstochowa 
koordynuję „Akcję zima”. W czasie, 
gdy temperatury spadają poniżej zera 
przygotowywane są ciepłe posiłki dla 
potrzebujących. Za tę część zadania 
odpowiada Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam”, dysponuje bowiem kuch-
nią, w której codziennie przygotowy-
wane są posiłki dla korzystających ze 
stołówki charytatywnej, w tym dla 
osób z kryzysu bezdomności. Dostar-
cza je patrol Straży Miejskiej wraz ze 
streetworkerami ze Stowarzyszenia 

Wzajemnej Pomocy “AGAPE”, Cari-
tas i Fundacji Św. Barnaby. Nad cało-
ścią czuwa Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Podczas zimowych akcji 
przygotowywanych jest około 50 por-
cji ciepłej zupy i pieczywa.

Co jest szczególnie ważne zimą?

„Z naszej strony obserwujemy to, 
co jest w zasadzie oczywiste dla każ-
dego z nas. Zwiększa się nasze zapo-
trzebowanie kaloryczne, szczególnie 
na potrawy wysokoenergetyczne, 
sycące, wysokobiałkowe, i przede 
wszystkim ciepłe. Zimą nasz orga-
nizm szybciej traci ciepło, stąd się-
gamy po więcej potraw np. tłustych, 
co niekoniecznie jest dla nas zdrowe” 
– podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes 
Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. 
Dla osób, które korzystają ze wsparcia 
stołówki charytatywnej przez sześć 
dni w tygodniu przygotowywanych 
jest 550 dwudaniowych posiłków. W 

większości osoby, które przychodzą 
na stołówkę borykają się z problema-
mi zdrowotnymi, stąd wartościowa i 
urozmaicona dieta jest lekarstwem. 
Obecnie, w wielu gospodarstwach 
domowych, także dla organizacji 
pozarządowych, które zajmują się 
zbiorowym żywieniem, wzrost cen 
produktów spożywczych jest spo-
rym kłopotem. Dla Fundacji „Adu-
llam” zabezpieczeniem na pokrycie 
kosztów związanych z prowadzeniem 
stołówki charytatywnej jest dotacja z 
Gminy Miasto Częstochowa na reali-
zację zadania „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania”, wsparcie darczyń-
ców, produkty przekazywane przez 
sklepy spożywcze w ramach ustawy 
o przeciwdziałaniu marnowania żyw-
ności.

„Najważniejsze są dla nas produk-
ty strączkowe, warzywa, czy nabiał. 
O to zawsze prosimy i dziękujemy 
wszystkim darczyńcom” – zauważa 
Małgorzata Grudzińska, dietetyk w 

Fundacji „Adullam”. Właściwe od-
żywianie jest jedną z form wsparcia 
osób w kryzysie oraz stanowi element 
prewencji zdrowotnej. Poza oczywi-
stym traktowaniem drugiego czło-
wieka z godnością i szacunkiem.

Czy reagować? Tak. W ten sposób 
możemy uratować komuś życie.

Przede wszystkim nie przechodzić 
obojętnie obok osób, które przeby-
wają na dworze, szczególnie podczas 
zimowych mroźnych wieczorów. Wy-
chłodzenie organizmu następuje bar-
dzo szybko, a jego skutki są tragiczne. 
Osoby bezdomne możemy kierować 
do czynnej całodobowo Ogrzewal-
ni Miejskiej w Częstochowie przy 
ul. Sikorskiego 78a. Wsparcie oferu-
je również Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam” przy ulicy Krakowskiej 34, 
każdy może zjeść ciepły posiłek bądź 
otrzymać odpowiednie ubranie.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

4 elektryczne autosany trafią do MPK
Miasto rozstrzygnęło przetarg na zakup czte-

rech nowych autobusów elektrycznych, które 
końcem tego roku wzmocnią tabor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Do przetargu przystąpiła tylko firma Autosan z 
Sanoka, która realizowała już zamówienia na au-
tobusy dla miejskiego przewoźnika. Oferta zaku-
pu zamknęła się w kwocie blisko 13 mln zł. Czę-
stochowa wcześniej uzyskała na ten cel 7,5 mln zł 
unijnego dofinansowania, zakładając, że cały wy-
datek wyniesie ponad 11 mln zł.

Poza nowymi autobusami o napędzie elektrycz-
nym w przetargu przewidziano zakup dwóch de-
dykowanych, mobilnych stacji ładowania.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapew-
nienia pasażerom stosownego komfortu jazdy 
autosany będą wyposażone w klimatyzację, porty 
USB, WiFi i monitoring, a także dostosowane do 
potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności.

Nowe elektryki MPK, wpisując się w miejski 
program „Lepsza Komunikacja”, zwiększą atrak-
cyjność transportu publicznego oraz przyczynią się 
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowa-
nych  w Częstochowie.

W taborze MPK jeździ obecnie 15 ekologicz-
nych autobusów marki Autosan (model Sancity), 
które sprzyjają rozwojowi miejskiej elektromobil-
ności, a zarazem są elementem realizacji porozu-
mienia zawartego z NFOŚiGW.

Komunikacja
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Moim zdaniem

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

Nie, naprawdę nie chcę pisać o Pol-
skim Ładzie, bo ministerialne wzory, 
na podstawie których obliczono nam 
pierwsze w 2022 r. pensje, okazały się 
na tyle skomplikowane, że teraz rząd 
będzie to korygował i upraszczał (albo 
jeszcze bardziej komplikował). Nie 
ma też co znęcać się nad wysoką in-
flacją czy podwyżkami prądu i gazu, 
które uderzają po kieszeniach firmy, 
instytucji oraz zwykłych obywateli. 
Nie czuję się na siłach dociekać, kto 
kogo i w jakim zakresie inwigilował 
Pegasusem, bo nie jestem senacką 
komisją śledczą ani – tym bardziej 
– organizacją Citizen Lab. Nie chcę 
oceniać kto z polityków w tej i innych 
sprawach kłamie, tym bardziej, że 
kłamstwo w ostatnich latach stało się 
narzędziem dosyć powszechnie i bez 
żenady stosowanym w tzw. wielkiej 
polityce. Trudno więc z tej okazji ja-
koś szczególnie się nim bulwersować.

Nie zamierzam także „wróżyć z 
fusów” w sprawie tego, ilu rodaków 
zapadnie na wariant omikron, czy-
li kolejną już z mutacji covidowych, 
które od dwóch lat nie dają spokoju 
ani nam, ani reszcie świata (w Czę-
stochowie, która jest powyżej średniej 
krajowej, mamy na razie ok. 60% za-
szczepionych).

Wszystko to tematy trudne i mało 
zabawne, które dominują ostatnio 
w części przynajmniej polskich me-
diów. Nie licząc tych szerokim łukiem 
omijających wszelkie sprawy proble-
matyczne dla obecnie rządzących 
krajem. 

Wszak nie można poddawać w 
wątpliwość tezy, że „Polska rośnie w 
siłę, a ludzie żyją dostatniej”. Hasło 
wymyślone w dojrzałym PRL-u do-
brze pasuje do obecnego stylu i języka 
propagandy. Ta propaganda zresztą, 
jeżeli chodzi o to, co się ludziom in-
synuuje i perswaduje, cofa nas jeszcze 
dalej – bo do wczesnych lat 50-tych. 
Fakt, że w Polsce próbowano budo-
wać wówczas komunizm, a teraz bu-

duje się Polskę narodowo-katolicką, 
nie ma większego znaczenia. 

Z jednej strony mamy więc tych, 
którzy pracują nad tym, aby nasz 
kraj był mlekiem i miodem płynący, 
z drugiej są ci, którzy im w tym pod-
le przeszkadzają. Kułaków, imperia-
listów i stonkę ziemniaczaną, którą 
nam imperialiści po II wojnie zrzuca-
li, zastąpiła teraz m.in. Unia Europej-
ska (zwłaszcza Niemcy), uchodźcy, 
gender czy tzw. elity, które właściwie 
nie wiadomo co obecnie znaczą, bo 
jedynie słuszna elita finansowo-po-
lityczna narodu budowana jest od 
pewnego czasu głównie w spółkach i 
agencjach zależnych od Skarbu Pań-
stwa.

Nie jest niestety zaskoczeniem, że 
w promocję polityków rządzącej par-
tii i jednoczesne piętnowanie bardziej 
lub mniej wyimaginowanych wro-
gów naszego narodu wpisuje się także 
część tytułów będących oficjalnymi 
„organami” prasowymi polskiego 
Kościoła, nie wyłączając tygodnika 
kolportowanego w częstochowskich 
świątyniach. Na ile to jest zgodne z 

ewangelizacyjną misją Kościoła Po-
wszechnego i wartościami chrześci-
jańskimi w ich pierwotnym znacze-
niu, pozostawiam Państwa ocenie.

Moim zdaniem propagandowo 
straszyć nadal wrogami zewnętrzny-
mi i wewnętrznymi aktualnie już tak 
bardzo nie trzeba, bo na początku 
2022 roku publiczność i tak została 
wystraszona. Wystarczy przywołać 
raz jeszcze aktualne kwestie: dokąd 
zmierza Polski Ład, nawracająca epi-
demia, postępująca inflacja, domnie-
mana inwigilacja czy nowy wspaniały 
ład w polskich szkołach.

Tę listę można jeszcze znacząco 
wydłużyć…

Na lokalnym podwórku - oprócz 
niekorzystnych finansowych skut-
ków Polskiego Ładu dla samorządu 
– z niepokojem patrzymy np. na brak 
materiałów i problemy z dostawami, z 
którymi borykają się m.in. wykonaw-
cy miejskich inwestycji drogowych, 
jak przebudowa alei Wojska Polskie-
go czy rozbudowa i modernizacja 
DK-46. 

W Częstochowie będącej w spo-

rej części placem budowy z pomo-
cą unijnych środków, które trzeba 
wykorzystać do połowy przyszłego 
roku, może to być problem nie lada. 
Mieszkańców denerwują przestoje i 
utrudnienia, ale często jest to obecnie 
efekt czekania na brakującą rurę, ele-
menty zbrojenia, materiały budowal-
ne. Postępująca drożyzna nie napawa 
optymizmem, zarówno w kontekście 
trwających inwestycji, jak i nowych 
przetargów. Na ofertach zapewne od-
biją się obecne problemy z dostawami 
czy ceny dyktowane przez producen-
tów deficytowych materiałów. 

Dlatego na miejscu krajowych 
propagandystów zastanowiłbym się 
teraz „lep jakiej propagandy” kryje się 
za tymi brakami. Bo jacyś wrogowie 
muszą przecież za tym stać… Chyba, 
że tym razem wystarczy tłumaczenie: 
sorry, taki mamy w kraju gospodar-
czy klimat, ale poza tym wszystko 
przecież idzie świetnie!

Włodzimierz Tutaj


