
Szanowni Państwo!
Zawsze miło dzielić się in-

formacją, że inwestycyjne 
plany dla Częstochowy mają 
szansę się urzeczywistnić, bo 
udało się zdobyć dla nich fi-
nansowanie. Z najnowsze-
go rozdania Polskiego Ładu 
mamy otrzymać 60 mln na 
budowę połączenia ulic 1 
Maja i Krakowskiej. Ta in-
westycja posłuży lepszej ko-
munikacji, bo połączy dwie 
dzielnice, otwierając prze-
strzeń do rozwoju i rewita-
lizacji sporej części miasta. 
Wiadukt drogowy, z ciągami 
pieszymi i rowerowymi oraz 
ekranami akustycznymi, za-
stąpi kładkę dla pieszych nad 
torami kolejowymi.  To nowe 
rozwiązanie drogowe odciąży 
głównie Śródmieście – z taki-
mi arteriami jak ,,Aleje” czy 
aleja Wolności – a więc i uła-
twi życie tym, którzy muszą 
regularnie tam jeździć. Ruch 
przez centrum z pewnością się 
zmniejszy, a kierujący oszczę-
dzą cenny czas i… nerwy.  

Konsekwencja potrafi jed-
nak przynieść rezultaty. Choć 

w pierwszym rozdaniu Pol-
skiego Ładu środków na po-
łączenie obu ulic nie dostali-
śmy, tym razem się udało. O 
pełnej satysfakcji można by 
wprawdzie mówić, gdyby do-
finansowanie przyznano też 
dwóm naszym mniejszym 
projektom, rozdzielając pie-
niądze w skali kraju propor-
cjonalnie, np. biorąc pod uwa-
gę liczbę mieszkańców. Teraz 
przed nami jeszcze rządowe 
decyzje w sprawie oddziel-
nej, mniejszej puli Polskiego 
Ładu. Trzymajmy więc kciu-
ki za dwa kolejne wnioski. 
,,Zazielenienie” Placu Pamię-
ci Narodowej i modernizacja 
stadionu ,,Skry” bez dwóch 
zdań zasługują na wsparcie.

Skuteczne starania o fundu-
sze – europejskie czy krajowe 
– to mocna strona naszego sa-
morządu, przekładająca się na 
stopniowe poprawianie stan-
dardu lokalnego życia i infra-
struktury. Przykładem niech 
będą prace nad zwiększaniem 
efektywności energetycz-
nej publicznych budynków 
– głównie szkół. Aktualnie 
trwają w mieście termomo-
dernizacje warte 34 mln zło-
tych! To ciąg dalszy działań, 
które prowadzimy od lat – gdy 
kwestie kosztów dostaw i źró-
deł prądu czy gazu jeszcze nie 
były tak pilnymi wyzwaniami 
jak dziś. Jedna z naszych naj-
większych szkół – Techniczne 
Zakłady Naukowe – do przy-

szłej jesieni też mają przejść 
termomodernizację. 5 mln na 
ten cel to nasza ,,zdobycz” ze 
źródeł unijnych, choć z po-
wodu rosnących kosztów do 
tej inwestycji i innych trzeba 
dziś dołożyć więcej niż miasto 
pierwotnie planowało.

W kolejce do realizacji są 
też zadania zasilane z tych fun-
duszy Polskiego Ładu, które 
przypadły nam zeszłej jesieni. 
Przedłużenie ul. Korfantego 
do ul. Bugajskiej poprawi po-
łączenie z terenem strefy go-
spodarczej oraz lepiej połączy 
nas z ościennymi gminami. 
A przy ul. Osada Młyńska w 
wybudowanym praktycznie 
od podstaw przedszkolu znaj-
dzie miejsce 125 maluchów. 
Aby urzeczywistniać tak od-
mienne, ale oczekiwane i po-
trzebne inwestycje, samorząd 
powinien mieć gwarancję 
stałego, pewnego, wystarcza-
jącego dopływu środków do 
swojego budżetu. Gdy miasto 
czuje stabilny finansowy grunt 
pod nogami, może rozsądnie 
planować podział środków, 
kontrolować zadłużenie, sku-
tecznie zaspokajać lokalne 
potrzeby poprzez inwestycje i 
usługi publiczne. A to samo-
rząd wraz z mieszkańcami ma 
w tych potrzebach najlepsze 
rozeznanie – lepsze niż jaka-
kolwiek władza centralna.

Gala ZGM „TBS” 
z nagrodami dla 
lokatorów

więcej na stronie 4

Uwaga! Barszcz 
Sosnowskiego przy 
Łódzkiej

Uwaga kleszcze - atak 
czas zacząć!

Wsparcie przez cały rok
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O nowoczesnych technologiach w zarządzaniu nieruchomościami
ZGM TBS informuje

26 i 27 maja odbyło się Forum Społeczna odpowiedzialność zarządcy 
nieruchomości w koncepcji SMART CITY „Science 2 Business”. Wydarze-
nie stanowiło kontynuację cyklu konferencji pt. „Smart City” organizowa-
nych w ubiegłych latach przez ZGM TBS w Częstochowie we współpracy z 
Politechniką Częstochowską, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników 
Budownictwa Oddział Częstochowa.

Forum było kolejnym spotkaniem praktyków z naukowcami, a tematem 
wiodącym - społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli popularny CSR, który 
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. W ramach forum zaplanowano 
wykłady i dyskusje. Uczestnicy zastanawiali się między innymi nad tym, jaki 
wpływ na otoczenie społeczne oraz środowisko przyrodnicze ma prowadzona 
działalność gospodarcza. W ramach paneli dyskusyjnych podejmowane były 
tematy dotyczące praktycznego znaczenia innowacyjnych rozwiązań w obsza-
rze gospodarczym i społecznym. Naukowcy rozmawiali o tym, jak poprawić 
efektywność energetyczną budynków mieszkalnych w obszarach rewitalizacji, 
o projekcie „Pszczoła w mieście”, wykorzystaniu technologii wodorowych w 
obiektach mieszkalnych, błękitno-zielonej infrastrukturze w zarządzaniu nie-
ruchomościami, jerzykach, roli terenów zielonych w przestrzeni publicznej, 
rozwiązaniach proekologicznych w budownictwie mieszkaniowym, mikro-
plastiku, inteligentnym zagospodarowaniu materiałów odpadowych w bu-
downictwie zrównoważonym. Jednym z celów było również uporządkowanie 
wiedzy na temat bazowych pojęć: Corporate Social Responsibility (CSR), rola 
zarządcy nieruchomości a społeczna odpowiedzialność biznesu, smart go-
vernance, smart economy, smart city. Wśród prelegentów znaleźli się między 
innymi: Aleksandra Jadach-Sepioło – zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju 
Miast i Regionów, dr Katarzyna Zadros czy Tomasz Suchomel. Patronat hono-
rowy nad „Science 2 Business” objęli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz 
prof. Norbert Sczygiol – rektor Politechniki Częstochowskiej.

W Forum VI Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność zarząd-
cy nieruchomości w koncepcji Smart City – „Science 2 Business” udział wzię-
li: senator RP Wojciech Konieczny, zastępca prezydenta miasta Częstochowy 
Jarosław Marszałek, prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej prof. 
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Czę-
stochowskiej dr hab. Iwona Otola prof. PCz, dziekan Wydziału Budownictwa 
Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz, dziekan 
Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej prof.  dr 
hab. inż. Izabela Majchrzak- Kucęba, prof. dr hab. Radosław Wolniak z Po-
litechniki Śląskiej - prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierow-
nictwa Oddziału w Katowicach, komendant miejski Policji w Częstochowie 
mł. insp. Dariusz Kiedrzyn, komendant Centralnej Szkoły Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Piotr Placek, prezes Zarządu Krajowej 
Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Roman Karwowski oraz 
przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddziału w Częstochowie - mgr inż. Agata Modrzycka.

Targi EXPO z innowacyjnymi 
produktami 

ZGM TBS informuje

Innowacje z zakresu smart home i smart city, technologie budowlane i 
trendy architektury miejskiej – wszystko to można było obejrzeć podczas 
Targów EXPO, które w tym roku towarzyszyły Forum „Science 2 Business”. 

Targi EXPO to jedno z największych wydarzeń w regionie częstochowskim 
w tym roku. Podczas imprezy zaprezentowane zostały najnowsze trendy w bu-
downictwie, technologie budowlane, współczesne kierunki architektury miej-
skiej, rozwiązania z zakresu smart home i smart city, innowacyjne produk-
ty dostępne miedzy innymi dla zarządzających nieruchomościami, takie jak 
choćby System Indywidualnej Segregacji Odpadów, który umożliwia wprowa-
dzenie metody rozliczania mieszkańców za odbiór odpadów na postawie ich 
konkretnej masy i rodzaju w sposób indywidualny. 

- Targi to okazja do pokazania mieszkańcom nie tylko innowacji z zakresu 
modnego dziś SMART CITY, ale też samych firm, które prezentują ogromny po-
tencjał, pomysły i stale się rozwijają. To także doskonała możliwość promocji 
lokalnego biznesu - mówi Paweł Konieczny, prezes zarządu, dyrektor naczelny 
ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie.

Targi były efektem długofalowej współpracy ZGM TBS z Politechniką 
Częstochowską i po raz pierwszy towarzyszyły konferencji naukowej z cyklu 
SMART CITY Forum „Science 2 Business”.

- Uczelnia w swojej szeroko pojętej działalności musi uwzględniać całe oto-
czenie, otwierać się na różne możliwości, w tym na możliwość współpracy na-
uki z biznesem. Efektem takiego współdziałania są w szczególności innowacje i 
usługi społeczne, a także produkty, które potem trafiają na rynek  – dodaje dr 
Michał Dziadkiewicz z Politechniki Częstochowskiej.  

Podczas targów swoje stoiska pokazały znane i cenione firmy, między in-
nymi: T ∙ Master, BNP Paribas, HURTEX, FARGO, VISBUD, FONEX, ELEK-
TRO - BUD PRO, HG Hava, Schӧck, SELENA, AUSTROTHERM, UNIBUD, 
Alfanet, BAUTER, Firma Usługowa GAWŁOWSKI.



bezpłatny informator Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie 3



bezpłatny informator Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie4

EKO MOTO
ZGM TBS informuje

Na placu Politechniki Częstochowskiej przy Alei Armii Krajowej 19 od-
była się Wystawa Pojazdów Ekologicznych „Eko Moto”, podczas której za-
prezentowane zostały najnowocześniejsze pojazdy hybrydowe i elektrycz-
ne. Wystawa była kolejną z atrakcji towarzyszących konferencji SMART 
CITY i Targów EXPO.

Organizatorzy pozyskali największych dealerów samochodów z regionu 
częstochowskiego, którzy łącznie zaprezentowali dwadzieścia eko aut dziesię-
ciu wiodących marek.

- Bycie eko to już nie tylko modny trend, to przede wszystkim potrzeba naszych 
czasów. Wiemy bowiem, jak dużo zanieczyszczeń produkuje transport. Celem 
organizatorów jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości w tym względzie, 
a także prezentacja rozwoju tego konkretnego sektora w branży motoryzacyjnej. 
Już teraz dzięki wszystkim ekologicznym innowacjom do atmosfery przedostaje 

się zdecydowanie mniej szkodliwych czynników – komentuje Paweł Konieczny, 
prezes zarządu, dyrektor naczelny ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Zwiedzający wystawę mogli obejrzeć między innymi w stu procentach 
elektryczne auta osobowe, najmocniejszy dostawczy samochód elektryczny 
oraz pojazdy przydatne na placu budowy.  

Oprócz najnowocześniejszych samochodów hybrydowych i elektrycznych  
można było zobaczyć również rowery, które dziś przeszły sporą metamorfozę. 
Na ulicach miast coraz częściej można spotkać miejskie rowery elektryczne, 
których ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Umożliwiają one 
jazdę bezszelestną i bez najmniejszego wysiłku ze strony rowerzysty, a to z 
kolei zasługa silników elektrycznych wbudowanych w koła. Jak obiecują orga-
nizatorzy wystawa eko pojazdów ma być wydarzeniem cyklicznym.

Gala ZGM „TBS” z nagrodami dla lokatorów
ZGM TBS informuje

26 maja w Miejskim Domu Kultury odbył się 
finał konkursów „Rzetelny Lokator” i „Wspólny 
dom - Wspólna sprawa” zorganizowanych przez 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”.

Na oba konkursy napłynęło ponad sto prac, w 
tym opowiadania i wiersze. W tym roku zadaniem 
uczestników (zarówno lokatorów mieszkań komu-
nalnych, jak i członków wspólnot mieszkaniowych) 
było opisanie najpiękniejszego wspomnienia zwią-
zanego z Częstochową. Uczestnicy musieli zmie-
ścić swoje pomysły w stu słowach i zapewnić, że do 
składanych tekstów posiadają pełne prawa autor-
skie. Mieszkańcy wspominali młodość, pierwsze 
miłości, atmosferę Światowego Dnia Młodzieży, 
ale także zwykłe, codzienne zdarzenia, które utkwi-
ły im w pamięci. Wielu z nich wykazało się pomy-
słowością. 12 maja oceny prac podjęła się komisja 
konkursowa.

Miejska spółka zorganizowała galę, która była 
okazją nie tylko do nagrodzenia autorów prac na-
desłanych na konkurs, ale przypomnienia ostatnich 
akcji prowadzonych przez ZGM, takich jak Bez-
pieczna Częstochowa, Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta, Bezpieczna Kobieta i Czyste Podwórko. O 
tych działaniach opowiadał prezes ZGM TBS Pa-
weł Konieczny.

- Wielki wpływ na to, czy czujemy się szczęśli-
wi, mają więzi społeczne i dobre relacje sąsiedzkie. 
Na przykład w kwestii bezpieczeństwa nic i nikt nie 
zastąpi czujnego sąsiada. Warto dbać o więzi mię-
dzyludzkie, w czym pomagają takie spotkania jak 
dzisiaj, kiedy możemy umocnić znajomości lub za-
wiązać całkiem nowe – mówił podczas otwarcia 
gali prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, 

dziękując zarządowi i pracownikom ZGM TBS za 
inicjatywy kierowane do lokatorów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali po-
dziękowania za udział. Wyróżnienie specjalne Pre-
zesa ZGM TBS otrzymała Janina Niezgoda. Na-
grody rzeczowe (sprzęt AGD) przypadły autorom 
najwyżej ocenionych przez jury prac. Wyróżnienia 
odebrali: Edyta Zielińska, Ewa Grabna, Elżbieta 
Piątkiewicz i Zofia Ciszek, a nagrody trafiły do - 
Grażyny Gurazdy, Alicji Palacz i Łukasza Majby 
(Rzetelny Lokator 2022) oraz do Grzegorza Napo-
ry, Krystyny Zalas i Ewy Wyporskiej (Wspólny 
dom - Wspólna sprawa 2022).

Finał konkursów poprowadzili miejscy radni - 
Ewa Lewandowska i Dariusz Kapinos. Na koniec 
wystąpił zespół MIG.

Fot. Łukasz Kolewiński
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Częstochowa na forum rynku nieruchomości
Czym żyje miasto

Prezydent Częstochowy był panelistą najwięk-
szego spotkania krajowej branży nieruchomości. 
Samorządowcy biorą udział w Forum obok m.in. 
deweloperów, inwestorów czy firm doradczych.

Program dwóch dni 12. Forum Rynku Nieru-
chomości w Sopocie – 2 i 3 czerwca – wypełniony 
był dyskusjami i prelekcjami wokół największych 
wyzwań dla sektora nieruchomości. Na organizo-
wane co roku wydarzenie przyjechali deweloperzy, 
inwestorzy, przedstawiciele banków, firm dorad-
czych, studiów projektowych, pośredników, ale i 
samorządowcy czy dziennikarze ekonomiczni.

Forum podzielone było na dwa główne bloki te-
matyczne – jeden dotyczył branży nieruchomości 
mieszkaniowych, drugi – komercyjnych. Tegorocz-
na edycja wydarzenia miała miejsce w szczególnych 
okolicznościach, na które złożyły się m.in. wojna w 
Ukrainie, bardzo wysoka inflacja, seria podwyżek 
stóp procentowych, ochłodzenie rynku kredytowe-
go czy spadek popytu.

Pierwszy dzień konferencji otworzył wykład 
inauguracyjny wygłoszony przez Edwina Bendy-
ka, publicystę i analityka związanego z Fundacją 
Batorego. Później – w bloku ,,mieszkaniowym” 
Forum – odbył się panel z udziałem prezydenta 
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Zasadni-
czym tematem było obserwowane obecnie prze-
orientowanie inwestycji sektora mieszkaniowego 
z rynków głównych na regionalne – w tym takie 
jak częstochowski. Rozmawiano m.in. o współpra-
cy włodarzy tych ośrodków z inwestorami, atutach 
lokalnych rynków i społeczności w przyciąganiu 
deweloperów, roli kapitału ludzkiego i  infrastruk-
tury, a także wyzwaniach, z którymi ośrodki  spo-
za ścisłego grona metropolii mierzą się w obszarze 
rynku mieszkaniowego. Panel poprowadził związa-
ny z firmą Jantar Investment ekspert Maciej Gór-
ka. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zabierał głos 
obok samorządowców z Katowic, Olsztyna i Jele-
niej Góry.

- Nad przyszłymi inwestycjami pracujemy już 
dziś. Spotkania takie jak to pomagają lepiej zro-
zumieć filozofię i potrzeby inwestorów, a inwesto-
rom pozwalają poznać samorządowców otwartych 
na współpracę - ocenia prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Wśród zagadnień  poruszanych w całej ,,miesz-
kaniowej” części tegorocznego Forum był m.in. 
wpływ wojny w Ukrainie na branżę, coraz bardziej 
powszechny najem instytucjonalny (tzw. PRS – 
Private Rented Sector) i jego wpływ na cały rynek 
mieszkaniowy, model miasta dostrzegającego pro-
blemy mieszkańców vs. miasta kreowanego przez 
mieszkańców czy – wspomniany już wyżej –  prze-
pływ inwestycji z rynków głównych na regionalne. 

Sytuacja polskich miast była zresztą jednym z klu-
czowych obszarów zainteresowania na tym Forum, 
podobnie jak obserwowany już od pewnego czasu 
trend rozwojowy rynku mieszkaniowego w mia-
stach spoza szóstki największych polskich metro-
polii. Organizatorzy chcieli dać przedstawicielom 
miast możliwość przedstawienia swojego punktu 
widzenia na ten trend oraz promocji swoich ośrod-
ków wśród deweloperów.  

Zdjęcia: panel pt. ,,Na drugim końcu tęczy... Dla-
czego warto przejść inwestycyjną drogę z rynków 
głównych na rynki regionalne?” z udziałem prezy-
denta Krzysztofa Matyjaszczyka.

Uwaga! Barszcz Sosnowskiego przy Łódzkiej
ZGM TBS informuje

Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS likwiduje barszcz Sosnow-
skiego, który pojawił się na należą-
cych do spółki działkach przy ul. 
Łódzkiej. Niebezpieczną roślinę za-
uważyła częstochowianka podczas 
spaceru. I natychmiast zareagowała, 
informując odpowiednie służby.

Barszcz Sosnowskiego to roślina 
zielna z rodziny selerowatych, która 
pochodzi z rejonu Kaukazu i osią-
ga do nawet 3-4 metrów wysokości. 
Chwast z łatwością i bardzo szybko 
się rozrasta. Wykazuje przy tym duże 
zdolności regeneracyjne i może kieł-
kować nawet przez kilka lat. Barszcz 
Sosnowskiego jest śmiertelnie nie-
bezpieczny dla człowieka – powoduje  
groźne oparzenia II, a nawet III stop-
nia i jest silnie toksyczny. Co jakiś 
czas roślina pojawia się na miejskich 
terenach, między innymi na dział-
kach przy ul. Łódzkiej w Częstocho-
wie, na których w przyszłości mają 
powstać TBS-y.

Spółka ZGM TBS, do której obec-
nie należą te tereny, od razu podjęła 
działania mające na celu likwidację ro-
śliny. W pierwszej kolejności miejsca 
wzrostu barszczu ogrodzono specjal-

ną taśmą ochronną. Potem wynajęte 
przez spółkę służby wykonały oprysk 
rośliny środkiem chemicznym. Teraz 
kwiatostany barszczu zostaną znisz-
czone i zutylizowane. ZGM TBS w 
Częstochowie nadal apeluje o niew-
chodzenie na wskazany teren przy ul. 
Łódzkiej –  od strony zachodniej – na 
odcinku od ul. Wawrzynowicza do ul. 
Elsnera.

– Pod żadnym pozorem nie spraw-
dzajmy na sobie, czy roślina faktycznie 
powoduje oparzenia. Zaufajmy tym, 
którzy mają w tym temacie sprawdzo-
ną wiedzę. Już nie raz lekkomyślność 
i zwykła ciekawość doprowadziły do 
tragedii – mówi Paweł Konieczny, dy-
rektor naczelny, prezes zarządu ZGM 
TBS sp. z o.o. w Częstochowie.     

Choć ognisko przy ul. Łódzkiej 
zostało w znacznym stopniu zlikwi-
dowane, nadal zachowajmy ogromną 

ostrożność!
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Wsparcie uchodźców – ponad 180 osób przy ul. Koksowej
Czym żyje miasto

Ponad dwa miesiące od uruchomienia przez 
miasto obiektu tymczasowego zakwaterowania 
uchodźców w udostępnionym przez Liberty Czę-
stochowa budynku przy ul. Koksowej, przebywa 
w nim ponad 180 osób z Ukrainy.

Oprócz korzystania z pokoi dających możliwość 
nieco większej prywatności niż w innych miejscach 
zbiorowego zakwaterowania uchodźcy mają tam 
oczywiście zapewnione całodzienne wyżywienie. 
Mogą korzystać także z kuchni, pralni czy suszarni. 
Na miejscu – m.in. dzięki społecznej pracy wolon-
tariuszy, w tym miejskich urzędników - urządzono 
i wyposażono świetlicę, przeznaczoną zarówno dla 
dzieci młodszych, jak i starszych.

Od niedawna dzieci mogą bawić się na placu 
zabaw, który powstał (m.in. dzięki sponsorom) w 
pobliżu wejścia do budynku. Przed Dniem Dziecka 
odbyła się na nim zabawa z dodatkowymi atrakcja-
mi dla najmłodszych.  Darczyńcy wcześniej poda-
rowali również sprzęt AGD oraz środki czystości i 
higieny, wykorzystywane na terenie obiektu.

Przypomnijmy, że Liberty Częstochowa Sp. z 

o.o. udostępniła bezpłatnie pięciokondygnacyjny 
budynek wraz z pokryciem m.in. kosztów mediów, 
monitoringu i ochrony, natomiast Urząd Miasta 
zorganizował pobyt uchodźców (wraz z niezbęd-
nymi zakupami m.in. sprzętu AGD oraz przedmio-
tów codziennego użytku). Dostarczył też łóżka i 
pościel, zabezpieczył wyżywienie, a także sprząta-
nie i utrzymanie czystości pomieszczeń socjalnych 
i technicznych wykorzystywanych na potrzeby za-
kwaterowania uchodźców.

Od czasu uruchomienia obiektu (28 marca) 
skorzystało z niego blisko 250 osób, obecnie nadal 
znajdują w nim schronienie 183 osoby.

Uchodźcy przebywają także w kilku innych 
miejscach noclegowych na terenie Częstochowy, 
do których skierowani zostali przez Urząd Miasta, 
w porozumieniu z wojewodą.

Oczywiście dużo większą grupę stanowią ciągle 
uchodźcy goszczeni przez osoby lub organizacje 
w prywatnych domach na terenie miasta. Wnio-
ski składane przez mieszkańców o świadczenie w 
wysokości 40 zł dziennie za zapewnienie uchodź-

cy noclegu i wyżywienia świadczą o tym, że w do-
mach częstochowian przebywa lub przebywało do 
niedawna minimum 5,5 tysiąca osób. Takiej grupy 
uchodźców dotyczą wnioski złożone dotychczas w 
Częstochowskim Centrum Świadczeń (jeżeli cho-
dzi o wnioski samych uchodźców o jednorazowy 
zasiłek 300 zł to obejmują one do tej pory ok. 6,5 
tys. osób).

Urząd Miasta dziękuje za różne formy wsparcia 
ukraińskich uchodźców przebywających w Czę-
stochowie ze strony firm, organizacji społecznych 
i osób prywatnych. Jednocześnie Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Mia-
sta przypomina, że - w przypadku budynku przy 
ul. Koksowej - wszelkie wizyty z zewnątrz należy 
wcześniej uzgadniać z wydziałem i osobami ad-
ministrującymi obiektem. Taka zasada wynika z 
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ukra-
ińskim uchodźcom. Jest także zgodna z zasadami 
wprowadzonymi w czasie obowiązywania na tere-
nie kraju drugiego stopnia alarmowego BRAVO, 
związanego z wojną w Ukrainie.
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Bądź eko
Uwaga kleszcze - atak czas zacząć!

Jak co roku wiosną przychodzi nam zmierzyć 
się z podstępnym przeciwnikiem czyhającym na 
nas niemal wszędzie. Mowa oczywiście o klesz-
czach, które zbudziły sie już z zimowego uśpie-
nia i rozpoczęły polowanie. Z pewnością każdy z 
nas zna te niecieszące się dobrą opinią pajęczaki, 
ale pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę dla ilu 
różnych patogenów mogę być wektorami. Cieka-
wym jest sam fakt ich budowy ciała, cyklu życia, 
a także sposobu ochrony przed nimi. 

Na świecie żyje około 890 znanych gatunków 
kleszczy, z czego w Polsce występuje około 19 z nich. 
Należą one do dwóch rodzin: obrzeżki (Argasidae) 
i kleszcze właściwe (IXodidae). Najbardziej znany 
nam kleszcz pospolity - Ixodes ricinus, który nale-
ży do kleszczy twardych o czym świadczy obecność 
tarczki grzbietowej. Jest on  osobnikiem najczęściej 
kłującym ludzi, bo warto wiedzieć, że kleszcze nie 
gryzą tylko kłują ludzi. Kleszcze są przedstawicie-
lami roztoczy o rozmiarach od 2,5 do 4 mm. Sami-
ce są większe od samców, a po nassaniu się krwią 
mogą osiągnąć wielkość nawet do 1,2 cm. Ich cykl 
rozwojowy obejmuje cztery fazy: jajo, larwę, nimfę 
i postać dorosłą, czyli samicę bądź samca. Istotnym 
jest, że każda z wymienionych postaci, poza jajem, 
jest aktywnym pasożytem mogącym przenosić pa-
togeny i atakować człowieka oraz zwierzęta. Cykl 
życiowy tych pajęczaków może trwać, w zależności 
od warunków klimatycznych, od jednego roku na-
wet do 7 lat. W Polsce kleszcz pospolity przecho-
dzi cykl życiowy zazwyczaj w ciągu 2 -3 lat. Samica 
po nassaniu się krwi składa od 2000 do 5000 jaj w 
ściółce leśnej lub norach zwierzęcych. Z jaj wyklu-
wają się larwy rozpoczynając pasożytniczy tryb ży-
cia. Obserwuje się, że im starszy rozwojowo osob-
nik, tym większych żywicieli atakuje - wychodzi z 
założenia „mierz siły na zamiary”. Długość żerowa-

nia kleszcza zależy od gatunku żywiciela oraz tem-
peratury otoczenia.

Rozmieszczenie kleszczy w terenie jest bardzo 
nierównomierne.  W dużej mierze zależy ono od 
warunków mikroklimatycznych. W naszym kraju 
najczęściej można spotkać kleszcza w siedliskach 
wilgotnych, głównie w lasach liściastych i miesza-
nych. Kleszcze unikają śródleśnych polan. Nie wy-
stępują w suchych lasach sosnowych, na piaszczy-
stym podłożu, na moczarach i torfowiskach. Mimo 
tych charakterystycznych miejsc bytowania coraz 
częściej spotykamy go już bliżej nas, czyli w par-
kach, ogródkach działkowych, blisko aglomeracji. 
Jest to spowodowane w dużej mierze migracją wraz 
z żywicielem. Aktywność sezonowa kleszczy w 
Polsce rozpoczyna się wczesną wiosną (najczęściej 
w kwietniu), a kończy późną jesienią (listopad). 
Okres zimowy kleszcze spędzają w stanie dipauzy 
ukryte na przykład w ściółce. 

Kleszcze mają bardo duże znaczenie medyczne, 
weterynaryjne i gospodarcze. Wynika to z bezpo-
średnich następstw pasożytowania kleszczy oraz 
ich znaczenia, jako wektorów i rezerwuaru licznych 
wirusów, bakterii, pierwotniaków i robaków choro-
botwórczych zarówno dla człowieka, jak i zwierząt 
hodowlanych. Zjawisko to potęguje również fakt, 
że bardzo często kleszcze są zakażone więcej niż 
jednym patogenem, co skutkuje koinfekcją. 

Aby skutecznie chronić się przed ich atakiem na-
leży:
• spacerując, starać się trzymać środka ścieżki 

unikając przydrożnych traw i krzewów,
• wybierać na spacer południową porę dnia, po-

nieważ kleszcze wykazują wzmożoną aktyw-
ność rano i późnym popołudniem,

• urządzając piknik w plenerze wybierać suche, 

otwarte przestrzenie, a nie wilgotne i zacienio-
ne miejsca,

• odpowiednio chronić się ubiorem czyli za-
bezpieczyć się poprzez długie spodnie nawet 
wpuszczone w skarpetki, wybierać bluzy z dłu-
gim rękawem, czapka bądź kapelusz; jasne bar-
wy ubrań łatwiej pozwalają nam zlokalizować 
nieproszonego gościa,

• dodatkowym zabezpieczeniem jest stosowanie 
preparatów odstraszających kleszcze, również 
te naturalne, do których należą: olejki z mięty 
pieprzowej czy olejek goździkowy.

W sezonie aktywności kleszczy możemy odpo-
czywać bezpiecznie w plenerze, jednak warto za-
chować czujność i nie dać się ukłuć.

inż. Aleksandra Wypart – Pawul

Studentka kierunku Biotechnologia na Wydziale 
Infrastruktury i Środowiska 

Politechniki Częstochowskiej, 
członkini Studenckiego Koła Naukowego GeneI-

nUse,
w swojej pracy skupia się na badaniu chorób 

przenoszonych przez kleszcze przy wykorzysta-
niu narzędzi technik molekularnych

Frytka Off powróciła
Do Parku Lisiniec powróciła Frytka OFF. W tym roku częstochowska 

muzyczna impreza obchodziła 10. urodziny.
Przez te wszystkie lata Frytka OFF zdążyła stać się jednym z najważniej-

szych wydarzeń muzycznych Częstochowy. Takim, który zawsze gromadzi 
ogromną rzeszę fanów dobrego grania i gwarantuje wysoki artystyczny po-
ziom. 

- Podstawowym celem, jaki stawiamy sobie w tym roku, jest ponowne – po 
pandemicznej przerwie – przywołanie atmosfery i stworzenie pozytywnej aury, 
w której tysiące ludzi jest blisko siebie, cieszy się swoją obecnością i wspólnie 
bawi się przy dobrej muzyce – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk w czasie plenerowego briefingu zapowiadającego festiwal w Parku 
Lisiniec. – W tym sezonie zaprosimy także jeszcze m.in. na Dni Częstochowy, w 
czasie których świętować będziemy 40-lecie T.Love oraz Festiwal Kolorów. Pla-
nujemy też Senioralia i imprezę sylwestrową.

Na Frytkę zapraszał - obok prezydenta miasta - także zastępca prezydenta 
Jarosław Marszałek.

W czasie tegorocznej Frytki na scenie spotkały się różne muzyczne gatunki, 
estetyki, pokolenia oraz sceniczne osobowości. Pojawili się zarówno ci już do-
skonale znani i docenieni jak Brodka, Tie Break, Pro8L3m czy Mery Spolsky; 

jak i ci, którzy dopiero zdobywają polski rynek muzyczny zdobywając sympa-
tie fanów – Zdechły Osa, Dziarma.

Czym żyje miasto



bezpłatny informator Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie8

Politechnika Częstochowska
Piknik naukowy w Mediatece

Współpraca Politechniki Często-
chowskiej z Mediateką w Piotrkowie 
Trybunalskim obfituje w liczne wy-
darzenia i akcje. Kolejną był Piknik 
naukowy z PCz 4 czerwca. W progra-
mie znalazły się: pokazy doświadczeń 

laboratoryjnych, animacje i konkursy 
z nagrodami, prezentacje wydzia-
łów uczelni, eksperymenty naukowe 
i wiele innych ciekawych atrakcji! 
Wszystko to wprowadziło zwiedzają-
cych w fascynujący świat nauki.

Politechnika Częstochowska

Łazik Marsjański
Po raz siódmy studenci Politechniki Częstochowskiej wzięli udział w 

międzynarodowym konkursie University Rover Challenge. W bieżącym 
roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 99 drużyn z całego świata. 

W finałach zawodów wzięło udział 36 zespołów z 10 krajów. Konkurs od-
bywał się od 1 do 4 czerwca w bazie Mars Desert Research Station w Hanksvil-
le w Stanach Zjednoczonych, czyli w jednym z najbardziej ekstremalnych i 
podobnych do Marsa środowisk na Ziemi. PCz Rover Team zajął 11 miej-
sce, co oznacza, że zespół Politechniki Częstochowskiej wciąż utrzymuje się 
w czołówce najlepszych drużyn. Jedenaste miejsce jest dużym wyróżnieniem, 
ponieważ nasz team tworzy zupełnie nowy zespół: Cezary Kołodziejek, Da-
niel Kucharski, Maciej Kuczyński, Łukasz Pałuszka, Mateusz Tądel, Antoni 
Wielgus. W pierwszym dniu, zespół z Politechniki Częstochowskiej miał do 
wykonania tzw. misję naukową (Science Mission), w drugim pomoc astro-
naucie (Extreme Retrieval and Delivery Task). Ostatni dzień konkursu to dwa 
zadania do wykonania: zadanie serwisowe (Equipment Servicing Task) i jazda 
autonomiczna (Autonomous Traversal Task).
Gratulujemy zespołowi!
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Bezpieczeństwo najmłodszych na drodze to priorytet dla 
częstochowskiej drogówki

Policjanci z częstochowskiej dro-
gówki przed wakacjami odwiedza-
ją przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych, by porozmawiać o 
bezpieczeństwie. Uczestniczą rów-
nież w egzaminach praktycznych 
na kartę rowerową, by przypomnieć 
młodym rowerzystom najważniej-
sze zasady poruszania się po drodze.

Częstochowska policja bardzo 
aktywnie włącza się we wszelkie ini-
cjatywy mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców miasta i 
powiatu. W ubiegłym tygodniu mun-
durowi w białych czapkach przepro-
wadzili prelekcję w przymiłowickim 
przedszkolu, gdzie uczyli najmłod-
szych podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Atrakcją dla maluchów 
były policyjne motocykle, na których 
każdy mógł usiąść i zrobić pamiątko-
we zdjęcie.

Policjanci przeprowadzili również 
egzamin praktyczny na kartę rowe-
rową dla uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej numer 30 w Częstochowie i ze 
Szkoły Podstawowej w Olsztynie.

Przypominamy, że zgodnie z prze-
pisami wszystkie dzieci, które ukoń-
czyły 10 lat mogą jeździć rowerem 
lub hulajnogą elektryczną po drogach 

publicznych pod warunkiem, że po-
siada kartę rowerową. Taki dokument 
świadczy o tym, że jego posiadacz ma 
stosowne umiejętności i zdobył wie-
dzę, która pozwoli mu bezpiecznie i 
rozsądnie uczestniczyć w ruchu dro-
gowym.
• Dziecko w wieku od 10 do 18 lat 

może poruszać się samodzielnie 
rowerem po drogach publicz-
nych pod warunkiem posiadania 
uprawnień.

• Każde dziecko do momentu 
ukończenia 10. roku życia może 
jeździć na rowerze wyłącznie pod 
opieką osoby dorosłej.

• Bez żadnych dodatkowych doku-
mentów rowerem mogą się poru-
szać osoby pełnoletnie.

• Policja ma prawo kontrolować i 
sprawdzać, czy rowerzyści dyspo-
nują odpowiednimi uprawnienia-
mi.

• Za brak karty rowerowej policja 
może wystawić mandat w wyso-
kości 200 złotych, ale wyłącznie 
osobom w wieku powyżej 17 lat, 
które podlegają przepisom ko-
deksu wykroczeń. Względem 
młodszych rowerzystów (od 10 
do 17 roku życia) policjant spo-

rządzi stosowną dokumentację, 
a następnie przekaże sprawę do 
sądu rodzinnego.

• Kartę rowerową zazwyczaj zdo-

bywa się w szkole podczas zajęć 
z wychowania komunikacyjnego, 
zakończonych egzaminem teore-
tycznym i praktycznym.

Kronika policyjna

Razem możemy więcej. Zachęcamy do korzystania z KMZB
Wielu mieszkańców miasta i powiatu częstochowskiego korzysta z Kra-

jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, informując organy ścigania o wy-
stępujących w danym miejscu problemie. Najwięcej zgłoszeń dotyczy prze-
kroczenia prędkości na alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie, 
stąd właśnie tam bardzo często można spotkać patrole drogówki.

Od stycznia br. częstochowska drogówka otrzymała 850 zgłoszeń przez 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej z nich dotyczyło przekra-
czania dozwolonej prędkości oraz złej infrastruktury drogowej. 70 zgłoszeń 
z Kusiąt, Brzyszowa i Osin o przekraczaniu dozwolonej prędkości przez kie-
rujących zostało potwierdzonych. Najwięcej, bo aż 177 zgłoszeń dotyczących 
przekraczania prędkości na alei Monte Cassino w Częstochowie również po-
twierdziło się. Policjanci ujawnili tam 707 wykroczeń, z czego 15 kierowców 
straciło swoje uprawnienia na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o 
powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policjanci otrzymali również 83 zgłoszenia dotyczące nielegalnych rajdów, 
z czego 64 z nich nie zostały potwierdzone. Z kategorii „infrastruktura drogo-
wa” częstochowska drogówka otrzymała od stycznia 129 zgłoszeń. W większo-
ści dotyczyły one złej organizacji ruchu. Policjanci podczas codziennej służby 
weryfikują każde zgłoszenie po to, by w naszym mieście było bezpieczniej.

Każdy może poinformować policję o zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, powodowanym przez piratów drogowych. Dzięki punktom nanie-
sionym na mapę policjanci są w stanie poznać potrzeby mieszkańców, ich bo-

lączki i eliminując to zagrożenie sprawić, by czuli się bezpiecznie. Wystarczy 
wejść na stronę KMZB lub pobrać aplikację na telefon. Obsługa jest prosta i 
intuicyjna. Po załadowaniu się strony zobaczymy mapę Polski. Musimy tylko 
kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, 
które można zgłaszać za pomocą platformy.

Kronika policyjna
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Wsparcie przez cały rok
Okres wakacyjny to czas urlopów, zamknięcia 

szkół, warto jednak pamiętać, że osoby borykają-
ce się z problemem przemocy potrzebują wspar-
cia przez cały rok. Dlatego przypominamy, że w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Często-
chowie działa sekcja, której zadaniem jest pomoc 
wszystkim osobom, których dotyka przemoc. 
Wsparcie skierowane do mieszkanek i mieszkań-
ców Częstochowy świadczone jest bezpłatnie.

Warto pamiętać, że przemoc ze strony bliskich, 
może być nie tylko fizyczna. Jeżeli zdarza się, że bli-
ska osoba, wyśmiewa, zabiera pieniądze, obrzuca 
obelgami, niszczy twoje rzeczy, szarpie, obwinia za 
swoje przemocowe zachowania, zmusza do robie-
nia rzeczy, które są poniżające i budzące sprzeciw 
to najprawdopodobniej także doznajesz przemocy.

Najważniejsze w takiej sytuacji jest przełama-
nie wstydu, strachu i udanie się po pomoc. Sekcja 
Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych 
Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie zapewnia fachowe wsparcie 
świadczone przez certyfikowanych specjalistów.

Wśród zadań realizowanych przez sekcję są 
konsultacje dla osób doświadczających przemo-
cy w rodzinie, świadków przemocy oraz osób 
stosujących przemoc. Komórka realizuje także 
procedurę „Niebieskiej Karty”. Specjaliści pro-
wadzą również krótkoterminową terapię zarówno 
z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosu-
jącymi przemoc w rodzinie.

Gdzie można skorzystać 
z wymienionych form wsparcia?

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Za-
grożonych Przemocą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstocho-
wie, ul. Kopernika 4, 42-217 Częstochowa
tel. 34 311 70 52 / 34 311 70 53

Czekają specjaliści ds. przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, pracownicy socjalni doświadczeni 
w pracy z osobami borykającymi się z problemem 
przemocy.  Pod tym samym adresem funkcjonuje 
również powołany i podlegający pod  Prezydenta 
Miasta Częstochowy Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przypominamy również, że w naszym mieście 
przez całą dobę dyżurują pracownicy Często-
chowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Infolinia: 34 366 31 21 (telefon  czynny 24 godzi-
ny na dobę).

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje czyn-
ności podejmowane i realizowane przez przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, policji, oświaty i 
ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym po-
dejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskiej Karty” nastę-
puje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną 
np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy 
ochrony zdrowia lub oświaty formularza „Niebie-
ska Karta – A” – w przypadku, gdy w toku prowa-
dzonych czynności służbowych lub zawodowych 
pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wo-
bec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia 
dokona członek rodziny lub osoba będącą świad-
kiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskiej Karty” nie 
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w ro-
dzinie.

Wszelkie działania podejmowane w ramach 
procedury „Niebieskiej Karty” mają na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodzi-
ny dotkniętej przemocą.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZE-
CIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Został powołany przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wcho-
dzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Częstochowie, Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czę-
stochowie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Częstochowie, Prokuratury w Częstochowie, 
oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządo-
wych. Zespół jest odrębnym organem i nie podlega 
pod MOPS w Częstochowie, jednak realizuje swoje 
działania w siedzibie sekcji MOPS, która prowadzi 
jego obsługę organizacyjno - techniczną.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:
• zobowiązani są do udzielania pomocy osobie 

doświadczającej przemocy w rodzinie,
• diagnozują sytuację rodziny, co do której ist-

nieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,
• podejmują działania w stosunku do osoby, wo-

bec której istnieje podejrzenie, że stosuje prze-
moc w rodzinie,

• opracowują indywidualny plan pomocy dla ro-
dziny dotkniętej przemocą,

• współpracują z instytucjami zajmującymi się 
problemem przemocy w rodzinie,

• organizują kampanie społeczne, konferencje w 
celu podniesienia świadomości społecznej do-
tyczącej problemu przemocy w rodzinie,

• prowadzą działalność edukacyjną skierowaną 
do dzieci i młodzieży szkolnej oraz profesjona-
listów pracujących z osobami doświadczający-
mi przemocy i osobami stosującymi przemoc 
w rodzinie.

MOPS

Czerwiec pod znakiem profilaktyki i wsparcia
Dziewiątą edycję Częstochowskich Dni Pro-

filaktyki zaplanowano na czerwiec. W tym roku 
akcję połączono z Kampanią na Rzecz Pogodne-
go Dzieciństwa. Organizatorzy zaplanowali róż-
norodne działania profilaktyczne i edukacyjne,  
w tym m.in. warsztaty, pokazy i konkursy.

Celem Dni Profilaktyki  jest m.in. kształtowanie 
pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, 
w tym  umiejętności funkcjonowania w środowi-
sku rówieśniczym i rodzinnym w sposób wolny od 
przemocy i czynników ryzyka związanych z uzależ-
nieniem. To także zachęcanie do aktywnego i war-
tościowego spędzania czasu, nawiązywania i pod-
trzymywania prawidłowych relacji społecznych, a 
także włącznie osób i rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym w życie środowisk lokalnych 
oraz ich wsparcie w wychodzeniu z uzależnień.

Dni Profilaktyki to zarówno spotkania ze spe-
cjalistami w dziedzinie uzależnień, przemocy i 
pracy z rodziną, jak również warsztaty, pokazy, a 
nawet happening profilaktyczny. Dla dzieci i mło-
dzieży to  czas spotkań i warsztatów, które mają 
uświadomić młodym ludziom, jak radzić sobie z 
trudnymi emocjami, rozpoznawać uczucia swoje 
i innych, nazywać je i akceptować.  Zaplanowano 
również zajęcia sportowe, pokazy oraz warsztaty 
artystyczne i plastyczne, zachęcające do wartościo-
wego spędzania czasu.

Organizatorzy Częstochowskich Dni Profi-
laktyki to Urząd Miasta Częstochowy - Wydział 
Polityki Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Częstochowie.

Współorganizatorzy/realizatorzy:  Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Czę-

stochowie,, Szkoła Podstawowa nr 30 w Często-
chowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Częstochowie, Ośrodek Pomocy Osobom z Proble-
mami Alkoholowymi w Częstochowie, Fundacja 
Chrześcijańska „Adullam”, Fundacja Dla Rozwoju, 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstocho-
wie.

MOPS
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Chcę być zrozumiany…
O ważnych potrzebach każdego człowieka

Bohaterem tegorocznego „Czytania w bramie” będzie Michał. Elżbieta 
Zubrzycka w książce „Sekrety Michała. Czasem pozory mylą” pokazuje jak 
łatwo dotknąć wrażliwości młodego człowieka i źle go ocenić. Z wesołego 
i pełnego energii chłopca, poprzez splot niedomówień, zamyka się w sobie 
i staje się niemiły. Autorka pokazuje jak łatwo można pogorszyć sytuację, 
jednocześnie podsuwa rozwiązania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zaniżone poczucie własnej wartości, wykluczenie z grupy społecznej, wy-
szydzanie. To problemy, które współcześnie wybrzmiewają ze stron gazet, z 
rozmów, z historii opowiadanych między stroskanymi dorosłymi. Można po-
wiedzieć, że eskalacja problemów społecznych,  zagrożenie bezpieczeństwa, 
brak oparcia w najbliższych powoduje że młody człowiek traci swój grunt i 
stabilność. Dzięki stabilnej samoocenie młody człowiek osiąga samoakcepta-
cję. Tak jak w przypadku Michała bohatera tegorocznej lektury trzeba wnikli-
wej współpracy między rodziną, pedagogami i najbliższym otoczeniem.

 
Sekret tkwi w…

Sekret tkwi w braku sekretów. To, co jest niewytłumaczone dziecku, oka-
zuje się ciężarem i sprawa, że młoda krucha istota sama dopowiada historię. 
Pojawia się narastające napięcie, kiedy jest ono wykluczane z rozmowy „w 
sprawy dorosłych”. Dziecko, które jest odsuwane od trudnych tematów, samo 
tworzy własny scenariusz. A ze swojego zachowania robi pancerz ochronny, 
na przerażone i drżące serce. Książka „Sekrety Michała” stawia dorosłym py-
tanie: czy o wszystkim należy z dziećmi porozmawiać, czy też lepiej chronić 
je przed problemami przerastającymi dziecięcą wrażliwość, a więc ukrywać 
niewygodne fakty?

Jakie książki już przeczytano?

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 bez-
piecznej zabawie na podwórkach dzięki książce Grzegorza Kasdepke „Ostroż-
nie”. W zeszłym roku staromiejskie podwórka były wypełnione muzyką za 
sprawą „Muzyczna zgraja” Izabelli Klebańskiej.

Startujemy o godzinie 16.00 w każdy piątek lipca (1., 8., 15., 22., 29.)
Akcja realizowana jest w ramach organizowania społeczności lokalnej dla 
dzielnicy Stare Miasto, w ramach działań Partnerstwa „Stare Miasto – Nowe 
Życie”. Ma ona charakter cykliczny.
Więcej informacji o lokalizacjach poszczególnych spotkań można znaleźć na 
fanpage’u Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe 
Życie”.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
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Felieton

Moim zdaniem
Przeżywamy ostatnio w Polsce 

pewną huśtawkę nastrojów, przy-
najmniej w niektórych sferach rze-
czywistości. Była nadzieja, że wojna 
w Ukrainie wygasa, że Ukraina już 
prawie zwycięża, niestety za chwi-
lę słyszymy o kolejnych rosyjskich 
ofensywach i bombardowaniach. 

Ceny paliw jakby trochę przysto-
powały, ale zaraz ponownie wystrze-
liły i z niepokojem słuchamy, jak na 
stacjach przymierzają się do wyświe-
tlaczy dla dwucyfrowych (złotówko-
wo) cen za litr. Rząd niedawno ogło-
sił, że już, zaraz, wreszcie przywitamy 
się z tłustą europejską gąską w posta-
ci strumienia funduszy unijnych, ale 
okazało się, że nawet jak spełnimy 
wymogi dotyczące praworządności 
(których jeszcze nie spełniamy), to 
środki w ramach nowego rozdania 
nie popłyną do nas tak szybko, jak za-
pewniali rządzący.

Nawet w sporcie jesteśmy na emo-
cjonalnej huśtawce, bo oto Iga Świą-
tek wygrywa turniej Roland Garros, 
pokonując w finale w pierwszym secie 
Amerykankę 6:1. Niestety niedługo 
później nasi piłkarze w Lidze Naro-
dów przegrywają z Belgami w takim 
samym stosunku (1:6), zaliczając jed-
ną z najwyższych porażek w historii 
polskiego reprezentacyjnego futbolu i 
stając się ofiarami memów typu: a to 
w tenisa graliście?    

Oczywiście skalę i ciężar tych te-
matów trudno porównywać, ale każ-
dy nas jakoś dotyka. Poza tym żyją 
nimi media, w tym społecznościowe.

Najlżejszy wagowo wydaje się 
sport, który wywołuje oczywiste i 
intensywne, choć chyba najszybciej 
opadające emocje. Nie sposób go jed-
nak lekceważyć, bo w zalewie mało 
pozytywnych wieści politycznych, 
ekonomicznych czy społecznych, 
wszyscy liczą na jakąś emocjonalną, 
narodową kompensatę – przynaj-
mniej w sporcie.

Kiedy więc będący jeszcze niedaw-

no głęboką tenisową prowincją kraj 
ma wreszcie zawodniczkę na czele 
rankingu WTA, wszyscy zachłystu-
ją się sukcesem, świadomie lub nie 
zwiększając presję na młodą sporto-
wą gwiazdę. Swoje dokładają media 
masowo produkując tytuły i podty-
tuły o „niepokonanej”, „niezwycię-
żonej”, „miażdżącej przeciwniczki”, 
„dominatorce”, itd., itp. Chodzi oczy-
wiście o klikalność, o medialny hot-
-take. Ludziom rozumnym wiadomo, 
że to zwyczajnie nieeleganckie (np. w 
stosunku do rywalek Igi) oraz głupie 
(bo jakich określeń będziemy dobie-
rać np. przy piątym lub dziesiątym ty-
tule wielkoszlemowym, natomiast w 
razie porażek, które zapewne przyjdą, 
uczucie rozczarowania będzie spotę-
gowane). Niestety dziś o tego typu lo-
gice i  umiarkowaniu nie myślą nawet 
największe i tzw. opiniotwórcze por-
tale, co gorsza - pod „krzyczącym” i 

nadętym emocjonalnie tytułem czę-
sto mamy słaby, rojący się od błędów 
tekst. Bywa, że zdradza on podstawo-
we braki autora w słownictwie zwią-
zanym z daną dyscypliną sportu a 
także ujawnia mierne umiejętności 
tworzenia rzetelnej sportowej relacji. 

Budowanie poczucia sportowej 
wyższości i leczenie narodowych 
kompleksów musi się jednak z udzia-
łem Igi odbywać, bo w niej lokowane 
są obecnie nasze największe sportowe 
nadzieje na sukcesy w prestiżowym 
sporcie (może oprócz siatkarzy i lek-
koatletów). W piłkarzy nożnych i ge-
niusz taktyczny obecnego selekcjone-
ra – na dłuższą metę – wierzyć raczej 
trudno. Złośliwi twierdzą wprawdzie, 
że 1:6 w Brukseli to nie jest najgorszy 
wynik, bo bywało tam już 1:27 dla 
„naszych” polityków. Nie chodzi jed-
nak tylko o ostatnie występy, ale także 
o świecką tradycję występów polskiej 

reprezentacji ostatnich kilkudziesię-
ciu lat. Czy późną jesienią w Katarze 
kibice mogą liczyć na coś więcej? 

Bez względu na to, co się stanie, 
dobrze byłoby, gdybyśmy sportową, 
ale także polityczną i ekonomiczną 
rzeczywistość, potrafili zawsze oce-
niać rzeczowo, na podstawie faktów, 
bez emocjonalnych uproszczeń i za-
fałszowań, przykładając do proble-
mów rzeczywistości właściwą miarę. 
Podchodząc z dystansem do przeka-
zów budowanych na „hot-tejkach”, 
nawet jeżeli ich autorami bywają nasi 
politycy-decydenci.    

Może wówczas życiowo-emocjo-
nalna huśtawka, której wszyscy od 
dłuższego czasu w Polsce mocno do-
świadczamy, tak mocno nas nie ude-
rzy.

Włodzimierz Tutaj


