
Szanowni Państwo!
Trwa rozbudowa częstochowskiego odcinka 

DK-46. Z postępu robót możemy być w tej chwi-
li naprawdę zadowoleni. To jedna z tych wielkich 
inwestycji, które bardzo pomogą komunikacyj-
nie naszemu miastu. Można mieć nadzieję, że z 
końcem przyszłego roku odmieniony, wygod-
niejszy drogowy wylot w kierunku Opola będzie 
otwarty – z zupełnie nowym odcinkiem między 
ulicami Pułaskiego a Św. Jadwigi, Św. Barbary i 
Główną. Wykonawca musi tylko utrzymać to sa-
tysfakcjonujące tempo…  

Jak dotąd najwięcej wysiłku pochłonęło to, 
co będzie ,,schowane” pod nową drogą – w tym 
nowy wodociąg. Szczególnej uwagi i staranności 
wymaga też miejsce, w którym budowa styka się 
z torami kolejowymi. Co najważniejsze jednak – 
nowy odcinek DK-46 przybiera już kształt, który 
daje wyobrażenie o efektach. Widać to zwłasz-
cza między stadionem Skry a przyszłym rondem 

od strony ul. Pułaskiego. Jednocześnie dzieje się 
sporo na dotychczasowej nitce DK-46, zarówno 
w zakresie prac drogowych, jak i tych podziem-
nych. Budowa posuwa się do przodu też przy 
moście na Stradomce, gdzie utrudnienia w ru-
chu łagodzi jedno z pięciu ,,wahadeł” wprowa-
dzonych obecnie na całej długości inwestycji.  

Gdy obecność ekip budowlanych trzeba po-
godzić z codziennym użytkowaniem jezdni 
przez kierujących, musimy po prostu wyka-
zać się cierpliwością i wyrozumiałością. Jestem 
przekonany, że częstochowianki i częstochowia-
nie świetnie to rozumieją. Miejmy na uwadze, że 
dzięki nowej drodze w ciągu DK-46, tzw. obej-
ściu ul. Św. Barbary, tranzyt przejeżdżający przez 
Częstochowę będzie omijał zachodnią część jej 
centrum. Korzyści będą rozliczne: większy kom-
fort kierowców aut osobowych, mniejsze zużycie 
śródmiejskich jezdni, mniej hałasu dużych po-
jazdów w centrum. Nie wspominając już o zu-
pełnie nowych obiektach, które powstaną – ron-
dach, skrzyżowaniach o bezpiecznej geometrii, 
ścieżkach rowerowych i chodnikach…

Pojawia się też perspektywa wznowienia prac 
przy innej ogromnej inwestycji – w alei Wojska 
Polskiego, w ciągu DK-91. Musi ona być dokoń-
czona według pierwotnych założeń. Zgodnie z 
projektem, który uzyskał odpowiednie zezwole-
nie. Chcemy utrzymać unijne dofinansowanie, 
które zdobyliśmy. Ale ważny jest też aspekt stra-
tegiczny dla naszej sieci drogowej. Oczekiwany 
przez nas komfort – kierowców, rowerzystów, 
pieszych – uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy 
zrealizujemy całość zaplanowanej przebudowy, 
a nie tylko jej część. W obecnych warunkach – 
choćby inflacji, która daje się we znaki wszyst-
kim – to dodatkowy wysiłek finansowy dla sa-
morządu. Warto go jednak ponieść.

Nowe chodniki

więcej na stronie 2
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Nowe chodniki
ZGM TBS informuje

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie sukcesywnie 
prowadzi prace remontowe na terenie całego zasobu komunalnego. Re-
monty obejmują również otoczenie budynków. W tym roku zmodernizo-
wane zostaną między innymi chodniki przy ulicach: Filomatów i Tuwima.   

Inwestycja znacząco wpłynie na komfort użytkowania i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Remont ciągu pieszego przy ul. Filomatów obejmie powierzch-
nię 364,5m2 chodników. Łączna kwota prac i materiałów wykorzystanych 
na tym odcinku to nieco ponad 80 000 zł. Również przy ulicy Szymanow-
skiego mieszkańców czekają zmiany. Przy budynkach 12, 14 i 16 powstaną 
nowe chodniki wraz z dojściami do klatek schodowych. W tym przypadku po-
wierzchnia remontowanych chodników to prawie 158 m2, a koszt inwestycji 
to ponad 36 000 zł. Na zmodernizowane chodniki czekają także mieszkańcy 
ulicy Tuwima 2. Powierzchnia remontu obejmie 130 m2, zaś łączna kwota in-
westycji wyniesie prawie 29 000 zł. Nowe chodniki pojawią się także w dzielni-
cy Trzech Wieszczów przy ul. Krasińskiego. Tu powierzchnia remontowanych 
chodników obejmuje 41,60 m2. Na tę inwestycję spółka wyda blisko 10 000 zł. 
Wszystkie prace na wspomnianych terenach mają zostać zrealizowane do 7 
października tego roku.  
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Szanowni Państwo!
ZGM TBS informuje

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar 
Buda w specjalnie przygotowanym liście zwrócił 
się do włodarzy polskich miast z prośbą o prowa-
dzenie działań edukacyjno-informacyjnych w ob-
szarze poprawy efektywności energetycznej bu-
dynków. Spółka rozpowszechni ww. list w środkach 
masowego przekazu, w tym przypadku w bezpłat-
nym Informatorze ZGM TBS. Obok prezentuje-
my Państwu treść listu, zachęcając jednocześnie 
do zapoznania się z programami, które mogą 
okazać się pomocne w przypadku poprawy efek-
tywności zasobów budowlanych w całym kraju.

Przypominamy również, że w latach 2012 - 
2021 ZGM TBS wymienił stolarkę okienną w 
budynkach mieszkalnych na kwotę około 3 mln 
zł. Wymienione okna posiadały współczynnik 
przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych 
zgodny z warunkami technicznymi obowiązu-
jącymi w danym czasie. W efekcie podwyższyli-
śmy standard energetyczny budynków. W latach 
2009-2021 282 budynki przeszły komplekso-
wą termomodernizację za prawie 85 mln zł.  

Od wielu lat Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS w Częstochowie realizuje także inne 
działania proekologiczne w ramach miejskiego 
programu „Zielona Częstochowa”. Przy odno-
wionych elewacjach posadzono np. graby po-
spolite - w przyszłości stanowić będą doskonałą 
barierę chroniącą ściany bloków przed zniszcze-
niami. Na prośbę lokatorów zasobów komunal-
nych miejska spółka „odmieniła” także osłony 
śmietnikowe. Na 40 miejskich osłonach pojawiły 
się winobluszcze. ZGM TBS wykonał także parki 
kieszonkowe, m.in.: przy ulicy Żareckiej 42. Spół-
ka zmodernizowała także aneks zielony u zbiegu 
ulic Waszyngtona i Stryjeńskiej w centrum mia-
sta. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” 
cyklicznie prowadzi akcję edukacyjną pod ha-
słem „Czyste podwórko”. Jej celem jest zachęcenie 
mieszkańców do sprzątania po swoich psach. W 
ramach akcji w całym mieście ustawiono tablicz-
ki w kształcie czworonogów z zabawnymi napi-
sami oraz tablice w kształcie znaków drogowych. 
Mają one przypomnieć częstochowianom o obo-
wiązującym w mieście „Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Często-
chowy”. Z myślą o właścicielach czworonogów 
ZGM „TBS” co roku kupuje kilka tysięcy wor-
ków na psie odchody, są one dostępne w sześciu 
oddziałach eksploatacji spółki. Od mieszkanek 
i mieszkańców miasta odebrano także blisko 5 
ton elektroodpadów podczas bezpłatnej zbiórki 
odpadów problemowych. Akcję zorganizowały 
miejskie spółki: Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS i Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne.  Mobilny punkt odwiedził wszystkie 
dzielnice Gminy Miasta Częstochowy. Mieszkań-
cy mogli oddawać swój zużyty sprzęt, który na-
stępnie przetransportowano do Częstochowskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie.  

W ostatnim czasie na budynku spółki zainsta-
lowano panele fotowoltaiczne. Dzięki nim ZGM 
wyprodukuje własną energię ze słońca i tym sa-
mym sporo zaoszczędzi na rachunkach za prąd.
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Dodatek węglowy w CCŚ 
Czym żyje miasto

Już można składać wnioski o dodatek węglo-
wy. Sprawdź, gdzie i jak należy to zrobić. To 3 tys. 
zł na jedno gospodarstwo domowe dla osób, dla 
których głównym źródłem ogrzewania domu lub 
mieszkania jest węgiel. 

 
Co trzeba złożyć? 

Wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku. 
Zalecamy jednak dołączyć do wniosku kserokopię 
deklaracji wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB) 

 
Gdzie i kiedy składać wnioski? 

OSOBIŚCIE: W Częstochowie wnioski o doda-
tek węglowy przyjmuje Częstochowskie Centrum 

Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 
Częstochowa.

Godziny otwarcia: 
• Poniedziałek, środa, czwartek  od godziny 7:30 

do godziny 15:30 
• Wtorek od godziny 7:30 do godziny 16:00 
• Piątek od godziny 7:30 do godziny 15:00 
    
POCZTĄ TRADYCYJNĄ - wysyłając wniosek 
na adres Częstochowskiego Centrum Świadczeń, 
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa 
   
ELEKTRONICZNIE - za pośrednictwem portalu 
ePUAP. Adres Skrytki ePUAP: /ccs/SkrytkaESP 

Kontakt CCŚ: 
E-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl 
Telefon kontaktowy:  34 341 17 61 

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? 
We wniosku należy podać dane wnioskodawcy 

m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość. 

Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to 
znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowe-
mu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dla-
tego, jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie 
zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierw-
sza o to wnioskowała. Nie ma natomiast potrze-
by wykazywać dochodów swoich ani pozostałych 
członków rodziny. 

Jednak najważniejszymi danymi, które muszą 
się znaleźć we wniosku, jest informacja o źródle 

ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane 
dane zweryfikuje później Gmina. 

We wniosku o dodatek węglowy należy także 
wskazać numer rachunku bankowego, na który 
mają zostać przekazane pieniądze. 

Formularz wniosku można pobrać ze strony 
miejskiej instytucji lub ze strony rządowej. 

 
Do kiedy można składać wnioski? 

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. 
        

Kiedy będą wypłacone pieniądze? 
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku. 
 

Dla kogo dopłaty? 
Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom 

domowym, w których głównym źródłem ogrzewa-
nia jest węgiel. Pieniądze otrzymają ci, którzy palą 
węglem w: 
• kotle na paliwo stałe 
• kominku 
• kozie 
• piecu kaflowym 
• ogrzewaczu powietrza 
• trzonie kuchennym 
• kuchni węglowej 
• piecokuchni 

 
Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty 

jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem ka-
miennym, brykietem lub pelletem zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamiennego. Główne źró-
dło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Bezpłatny odbiór elektroodpadów

Przypominamy, że trwa zbiórka elektroodpadów realizowana nieod-
płatnie na terenie całego miasta. Elektroodpady odbierane są od mieszkań-
ców, przedsiębiorców i instytucji. 

Zbiórkę organizuje Centrum Usług Komunalnych wraz z partnerami –  
Stala Group, Asekol i Love Recykling. 

Ważne, aby sprzęt był kompletny, urządzenia pozbawione wewnętrznych 
części nie zostaną odebrane. Odpady odbieramy bezpośrednio z lokalu, nie 
wystawiamy ich przed mieszkanie czy posesję. 

Dane do zgłoszeń: 
• telefon: 536 322 005, obsługiwany od pon. do piątku w godz. 7:00 - 

17:00; 
• elektroodpady@stalagroup.pl, zgłoszeń można dokonywać całodobo-

wo. 
Odbiory elektroodpadów są realizowane od pon. do piątku, w godz. 8:00 - 
16:00. 

Przypomnijmy jednocześnie, że elektroodpady o niewielkich gabarytach 
można wrzucać do specjalnych czerwonych pojemników ustawionych w 
wielu punktach Częstochowy. Ich aktualną listę można sprawdzić na stronie 
internetowej Centrum Usług Komunalnych. 

Są też inne opcje bezpiecznego pozbycia się elektrośmieci w Częstocho-
wie: 
• można osobiście – bezpłatnie –  oddać tego typu odpady w Częstochow-

skim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie Sp. z o. o. przy ul. 
Konwaliowej 1 lub 

• zgłosić potrzebę odbioru pod numerem telefonu  530 469 099; 
• odpady takie przyjmuje też bezpłatnie  firma BOWI przy  ul. Ogrodowej 

64a, tel. 34 374 03 19 (20) lub 603 995 588. 

Fot. z klipu na stronie fb Centrum Usług Komunalnych

Czym żyje miasto
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Olaf Lubaszenko dyrektorem naszego teatru
Ten znany aktor, reżyser i pro-

ducent od 1 września będzie pełnił 
funkcję dyrektora Teatru im. Ada-
ma Mickiewicza w Częstochowie. 
Na spotkaniu zorganizowanym w 
foyer teatru odpowiadał na pytania 
dziennikarzy. Oficjalnej prezentacji 
nowego dyrektora dokonał prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk wraz 
ze swoim zastępcą Jarosławem Mar-
szałkiem. 

- Pojawienie się Olafa Lubaszen-
ko na dyrektorskim fotelu nawiązuje 
do zwyczaju zatrudniania w Często-
chowie na tym stanowisku znanych 
aktorów – mówił prezydent podczas 
spotkania z mediami. - To kontynu-
acja linii, która u nas wspaniale się 
sprawdza. Wystarczy wymienić takie 
nazwiska jak Henryk Talar, Marek Pe-
repeczko czy Piotr Machalica. Uwiel-
biani przez częstochowską publiczność 
gwarantowali zadowolenie widowni i 
sukcesy samej instytucji kultury. Nowy 
dyrektor to nowa energia. 

Olaf Lubaszenko opowiadał o 
swoim pomyśle na miejski teatr oraz 
o wcześniej przedstawionej koncep-
cji programowej: - Funkcjonowanie 

częstochowskiego Teatru jest możli-
we przede wszystkim dzięki finanso-
waniu ze środków miejskich. Dota-
cja samorządowa stanowi lwią część 
budżetu tej instytucji. Oczywiste jest 
więc dla mnie, że Teatr im. Adama 
Mickiewicza powinien być jak najbli-
żej związany z miastem i jego miesz-
kańcami. Oferta programowa takiego 
teatru również powinna być zróżni-
cowana. Naturalnie wiele scen działa 
właśnie w ten sposób. Kluczowe są 
proporcje, co do konkretnych tytu-
łów, nazwisk i projektów; wszystko 
w przemyślanym porządku osadzone 
na osi czasu. 

Urozmaicony i zrównoważony 
repertuar powinien być oczywiście 
mieszanką tekstów klasycznych i 
współczesnych, tych lekkich o cha-
rakterze zdecydowanie rozrywko-
wym z pozycjami dramatycznymi. 
Kluczowa dla mnie będzie tu dbałość 
o zachowanie właściwych proporcji, 
zarówno pod kątem artystycznym, 
jak i ekonomicznym. 

Procedurę powołania nowego 
dyrektora przedstawił zastępca pre-
zydenta Jarosław Marszałek. Mia-

sto jako organizator, po dwóch nie-
rozstrzygniętych konkursach na 
stanowisko dyrektora teatru i zain-
teresowaniu wyrażonym przez Olafa 
Lubaszenko, wystąpiło do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na po-
wołanie na okres trzech sezonów ar-
tystycznych (tj. od 1 września 2022 r. 
do 31 sierpnia 2025 r.) - bez przepro-
wadzana konkursu. Minister wyraził 
zgodę. Wystąpienie z wnioskiem po-
przedziło uzyskanie przez organiza-
tora opinii właściwych związków za-
wodowych i stowarzyszeń twórczych. 

BIOGRAM: 
Olaf Lubaszenko (Olaf Linde) 

- aktor, reżyser, scenarzysta i pro-
ducent. Urodzony we Wrocławiu w 
1968 r. Debiutował w 1981 roku rolą 
Kamila w serialu TVP „Życie Kamila 
Kuranta”. 

Wystąpił w ok. 80 filmach fabu-
larnych, zagrał też w wielu serialach 
i przedstawieniach Teatru Telewizji. 
Pracował jako asystent reżysera z 

Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Kie-
ślowskim. Wyreżyserował 6 filmów 
fabularnych i kilka seriali oraz przed-
stawień telewizyjnych. 

Na scenie debiutował w 1988 roku, 
zagrał ponad dwadzieścia ról teatral-
nych. Aktor związany z warszawskimi 
teatrami Capitol i Kamienica, a także 
z krakowskim Teatrem Stu. 

Wyreżyserował kilkanaście spek-
takli teatralnych. Laureat nagród pol-
skich i zagranicznych, m.in. Polskiej 
Nagrody Filmowej „Orzeł”, „Czeskie-
go Lwa” i „Złotej Kaczki” - nagrody 
czytelników czasopisma „Film”. 

Od 2011 roku do dziś pełni funk-
cję dyrektora artystycznego Festiwalu 
Gwiazd w Międzyzdrojach. 

Najważniejsze role filmowe: 
„Krótki film o miłości”, „Kroll”, „De-
mony wojny według Goi”, „Operacja 
Samum”, „Piłkarski poker”, „Zabić 
Sekala”, „Pogranicze w ogniu”, „Eks-
tradycja”, „Sfora”, „Odwróceni”, ‚Blon-
dynka”, „Stulecie Winnych”. 

Fot. Łukasz Stacherczak / UM

Czym żyje miasto
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Oszuści nie mieli wakacji. Seniorze bądź czujny!
Aż 7 seniorów z Częstochowy odebrało tele-

fon od fałszywego policjanta, który próbował 
wyłudzić od nich oszczędności. Łupem przestęp-
ców padło 15 tys. zł, które przekazała im 92-let-
nia mieszkanka Częstochowy. Gdyby nie szybka 
i skuteczna interwencja policjantów, oszukany 
zostałby również 68-letni senior. Na ręce komen-
danta złożył podziękowania za profesjonalne 
działania policjantów. 

Dzięki licznym akcjom edukacyjnym, coraz 
więcej seniorów jest czujnych i nie daje się tak ła-
two nabierać przestępcom działającym „pod legen-
dą”. Tylko ostatnio aż 7 seniorów odebrało telefon 
od fałszywego policjanta. Schemat działania prze-
stępców nie różnił się od poprzednich oszustw. Na 
telefon stacjonarny dzwonił mężczyzna podający 
się za pracownika poczty, wypytując o adres pod 
pretekstem doręczenia przesyłki. W każdym przy-
padku upewniał się, czy senior będzie w domu o 
konkretnej porze. Po uzyskaniu danych rozłączał 
się. Po pewnym czasie na ten sam numer dzwonił 
inny mężczyzna, tym razem podający się za poli-
cjanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Celem 
potwierdzenia swojej tożsamości polecał wybrać 

rozmówcy na klawiaturze telefonu numer 997, 
oczywiście nie rozłączając trwającego już połą-
czenia. Wtedy inny głos w słuchawce potwierdzał 
dane rzekomego policjanta, a po chwili znowu w 
słuchawce odzywał się ten sam fałszywy policjant. 
Gdy senior stracił czujność myśląc, że ma do czy-
nienia z prawdziwym stróżem prawa, dowiadywał 
się, że policja prowadzi tajną akcję przeciwko prze-
stępcom, którzy chcieli go okraść. Często słyszy w 
słuchawce, że jego pieniądze są zagrożone i tylko 
dzięki współpracy ich nie straci. Za każdym razem 
oszuści starają się tak manipulować rozmówcą, 
żeby działał pod presją czasu i strachu o swój mają-
tek. Cel jest jeden – wzbogacić się kosztem seniora, 
który przez lata gromadził oszczędności. 

Większość seniorów zachowała czujność i nie 
dała się nabrać. Ofiarą przestępców padła jednak 
92-letnia częstochowianka. Kobieta początkowo 
nie chciała przekazywać fałszywemu policjantom 
swoich oszczędności, ale w końcu uległa, bo jej roz-
mówca podający się za policjanta zaczął ją straszyć 
poważnymi konsekwencjami. Przekazała obcemu 
mężczyźnie 15 tys. zł. 

Przestępcy próbowali także oszukać 68-latka, 

jednak dzięki szybkiej reakcji i dobrze skoordyno-
wanym działaniom podjętym przez dyżurnego z 
„piątki”, mężczyzna nie zdążył wypłacić oszczęd-
ności. Policjanci zostali zaalarmowani przez żonę 
częstochowianina, że ten odebrał telefon, a po 
chwili zdenerwowany wybiegł z domu. Kobieta nie 
wiedziała co się stało, usłyszała jedynie, że chodzi 
o pieniądze, które mają być zagrożone. Mundu-
rowi natychmiast podjęli działania, by namierzyć 
68-latka, a następnie szybko do niego dotrzeć, za-
nim dokona wypłaty pieniędzy z konta i przekaże 
przestępcom. Patrol zastał mężczyznę już przy sta-
nowisku, przy którym miał wypłacić oszczędności. 
Dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji, 
68-latek nie stracił swoich pieniędzy. Dzisiaj osobi-
ście podziękował policjantom. 

Apelujemy zwłaszcza do osób młodych – infor-
mujmy naszych rodziców, dziadków, czy samotnie 
zamieszkujących sąsiadów o tym, że są osoby, które 
mogą chcieć wykorzystać ich zaufanie. 

Kronika policyjna

Częstochowska drogówka coraz lepiej wyposażona
Częstochowski garnizon wzbogacił się o 272 

konie … mechaniczne. 2 nowe motocykle BMW 
1250RT, o których marzy niejeden pasjonat 
dwóch kółek zasiliły flotę Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Częstochowie. Maszyny zakupio-
no w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach 
- motocykle dla służby ruchu drogowego”. 

Dwa nowe jednoślady marki BMW zostały 
odebrane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach i bezpiecznie dotarły do Częstochowy. 
Z całą pewnością nowe motocykle różnią się od 
tych użytkowanych dotychczas przez policyjnych 
motocyklistów. Zmieniło się oznakowanie - bar-
wy nowych policyjnych pojazdów zostały wzbo-
gacone o elementy odblaskowe, co ma zapewnić 
użytkującym je policjantom widoczność, a więc i 

bezpieczeństwo. Ponadto posiadają sygnały uprzy-
wilejowania LED z przodu i z tyłu koloru niebie-
skiego i czerwonego. Mają też wiele dodatkowych 
elementów, które z pewnością poprawią kom-
fort jazdy policjantów, jak podgrzewane siedze-
nie i manetki. Nowe maszyny posiadają również 
białe podświetlenie pomocnicze - światło LED 
umieszczone pod tylnym światłem uprzywilejo-
wania, które posłuży policjantom do podświetle-
nia miejsca podczas sporządzenia dokumentacji 
w porze nocnej. Dodatkowo motocykliści mają do 
dyspozycji pierwszy bieg o zwolnionej prędkości 
– pomocny przy prowadzeniu eskorty policyjnej. 
I najważniejsze – serce każdego motocykla, czyli 
silnik. W nowym motocyklu marki BMW 1250RT 
jednoślad zasilany jest dwucylindrowym bokserem 

o pojemności 1254 cm3 i mocy 136 koni mecha-
nicznych, natomiast moment obrotowy o wartości 
143 Nm skutecznie rozpędzi maszynę i pomoże 
policjantom wszędzie tam, gdzie liczy się czas. 

Docelowo do garnizonu częstochowskiego trafi 
jeszcze 6 takich motocykli.

Kronika policyjna

Nad ulicami miasta znów pojawił się dron
Kronika policyjna

Policjanci z Częstochowy prze-
prowadzili działania skierowane 
na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych. Drogówka wsparta pomocą 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach wykorzystała do dzia-
łań bezzałogowy statek powietrz-
ny. Mundurowi ujawnili łącznie 32 
wykroczenia w ruchu drogowym. 
To kolejna i na pewno nie ostatnia 
tego typu akcja. Apelujemy o prze-
strzeganie przepisów i rozsądek na 
drodze. 

Częstochowska drogówka na co 
dzień podejmuje liczne działania 
ukierunkowane na poprawę bezpie-
czeństwa na drogach naszego miasta i 
powiatu. Uczestnicy ruchu drogowe-
go, którzy poruszali się aleją Wojska 
Polskiego w Częstochowie znaleźli się 
w „oku” policyjnego drona. W ciągu 
5 godzin działań z wykorzystaniem 
bezzałogowego statku powietrznego 
policjanci ujawnili łącznie 32 wykro-
czenia na drodze. Aż 24 z nich po-
pełnili kierujący samochodami. Naj-

więcej z nich polegało na omijaniu 
pojazdu, który zatrzymał się przed 
przejściem albo wyprzedzał na lub 
bezpośrednio przed przejściem dla 
pieszych. 

Ponadto ujawnili kilku rowerzy-
stów, którzy przejeżdżali wzdłuż po 
przejściu dla pieszych. Przypomina-
my, że rowerzyści to niechroniona 
grupa uczestników ruchu drogowe-
go, która w zderzeniu z pojazdem za-
zwyczaj odnosi poważne obrażenia. 
Dlatego każdy kierujący jednośla-

dem, mając na względzie swoje bez-
pieczeństwo powinien przestrzegać 
obowiązujących przepisów i kierować 
się zasadą ograniczonego zaufania, a 
także ostrożności.Policjanci nałoży-
li na uczestników ruchu mandaty na 
łączną kwotę ponad 30 tys. zł.Apelu-
jemy o rozsądek i rozwagę, bo bezpie-
czeństwo na drodze w dużej mierze 
zależy od nas samych!
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Politechnika Częstochowska
Maskotka Politechniki Częstochowskiej

Poli i Tech to nowi studenci Politechniki Często-
chowskiej. Sokoły, Sowy, Myszki, Roboty stanęły w 
szranki konkursu na maskotkę będącą symbolem 
Politechnika Częstochowska. 

Klaudia Wiśniewska – studentka III roku Wy-
działu Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 
została zwyciężczynią konkursu. O wyborze pro-
jektu zdecydowało kilka czynników: nawiązanie do 
flagowego projektu Politechniki Częstochowskiej 
czyli Łazika Marsjańskiego, do wydziałów i kierun-
ków uczelni oraz barw nowej wizualizacji uczelni. 

Maskotką i równocześnie symbolem Politechni-
ki to od teraz jest nowoczesny robot w dwóch wer-
sjach: damskiej o imieniu Poli i męskiej o imieniu 
Tech. Zobaczyć je i dotknąć będzie można już pod 
koniec roku.

Politechnika Częstochowska
Odwiedziny Ambasadora Stanów Zjednoczonych na Politechnice Częstochowskiej

Jest w Was duży potencjał – po-
wiedział do studentów z Pcz Rover 
Team Ambasador USA w Polsce 
Mark Brzezinski. Ambasador spo-
tkał się również z Rektorem Poli-
techniki Częstochowskiej Norber-
tem Sczygiolem i wykładowcami 
uczelni. 

Tematem rozmowy Ambasadora 
z Rektorem Robertem Sczygiołem, 
Prorektorem ds nauczania Maciejem 
Mrowcem oraz profesorem Rober-
tem Nowickim i doktorem Dawidem 
Cekusem było nawiązanie współpra-
cy pomiędzy Politechniką Często-
chowską i amerykańskimi firmami 
technologicznymi takimi jak Google 
i Microsoft. Zaprosił również przed-
stawicieli uczelni i  studentów z Pcz 
Rovwer Team do Warszawy na spo-
tkanie. Celem spotkania byłoby po-
znanie specjalnych amerykańskich 
programów naukowych, które po-

mogą w rozwoju naukowym uczel-
ni. Tym bardziej, że jednym z celów 
jego misji dyplomatycznej w Polsce 
będzie rozwój współpracy między 
Stanami Zjednoczonymi i Polską w 
wymianie doświadczeń i technologii. 
Ambasador zaproponował również 
przeprowadzenie specjalnego wykła-
du dla studentów Politechniki. Jego 
tematem byłoby nowoczesne prowa-
dzenie dyplomacji przy użyciu social 
mediów oraz łączeniu technologii z 
biznesem. 

Cezary Kołodziejek i Maciej 
Kuczyński – członkowie Pcz Rover 
Team, którzy w tym roku reprezen-
towali Politechnikę Częstochowską 
podczas University Rover Challenge 
w USA, zaprezentowali ambasado-
rowi skonstruowanego przez nich 
łazika. Prezentacja pojazdu marsjań-
skiego zainteresowała ambasadora do 
tego stopnia, że nie tylko wysłuchał 

informacji o jego budowie i możliwo-
ściach, ale także spróbował sterować 
nim. Grupie Pcz Rover Team oraz ich 
opiekunowi dr Dawidowi Cekusowi 
życzył sukcesów w następnej edycji 

zawodów. Docenił również umiejęt-
ności studentów, które jego zdaniem 
przyczynią się do rozwoju nowocze-
snej technologii.

Politechnika Częstochowska
Balonowa Jura

Politechnika Częstochowska była obecna pod-
czas balonowych mistrzostw Polski 2022 - Ba-
lonowy puchar Polski 2022. Już po raz piąty nad 
jurajskimi gminami Olsztyn i Janów można było 
podziwiać niezwykłe balonowe widowisko. Współ-
organizatorem był Aeroklub Śląski. Zawody odbyły 
się 21-24.07.2022 r. a o zwycięstwo walczyły najlep-
sze ekipy z kraju. O nagrody rywalizowali również 
odwiedzający stoisko Politechniki w specjalnie na 
tę okazję przygotowanych konkursach.
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Bądź eko
Biomasa glonów – wspomagamy jakość środowiska naturalnego

Ditlenek węgla jest gazem naturalnie występu-
jącym w przyrodzie, nie jest więc niebezpieczny 
pod warunkiem zachowania równowagi w środo-
wisku. Jest m.in. odpowiedzialny za utrzymanie 
odpowiedniego klimatu na Ziemi. Rośliny zawie-
rające chlorofil wykorzystują go do wbudowania 
substancji organicznej. Ditlenek węgla jest głów-
nym źródłem węgla pobieranym przez rośliny w 
procesie fotosyntezy. Zauważono, że od czasu re-
wolucji przemysłowej poziom ditlenku węgla w 
atmosferze wciąż się podnosi, stwarzając niebez-
pieczeństwo dla środowiska. Jest to spowodowane 
zanieczyszczeniami pochodzenia naturalnego, na 
przykład erupcjami wulkanów i pożarami lasów. 
Jednak większy wpływ na wzrost stężenia CO2 ma 
działalność człowieka. Największe emisje ditlenku 
węgla powodują następujące sektory gospodarcze, 
jak: energetyka, sektor komunalno-bytowy oraz 
transport, a także wyrąb lasów. Dużą rolę odgrywa 
również produkcja cementu. Rodzaj paliwa używa-
nego do spalania wpływa na wielkość emisji CO2. 
Najwięcej ditlenku węgla emituje spalanie węgla, a 
najmniej spalanie gazu ziemnego. 

Wzrost efektu cieplarnianego spowodowany 
emisją m.in. ditlenku węgla do atmosfery stanowi 
problem dla naszego środowiska. Niezbędne jest 
podjęcie działań związanych z rozwojem technolo-
gii bezemisyjnych i wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. Jednym ze sposobów na wspomaga-
nie oczyszczania środowiska naturalnego jest wy-
korzystanie do tego celu glonów, których biomasa 
jest nie tylko doskonałym źródłem alternatywnej 
energii, ale glony również potrafią wychwytywać 
zanieczyszczenia ze ścieków i CO2 ze środowiska. 
Wyprodukowana biomasa glonów stanowi bardzo 
ważny i wartościowy surowiec znajdujący zastoso-
wanie w wielu dziedzinach życia. 

Glony są roślinnymi organizmami samożywny-
mi, jednokomórkowymi (mikroglony) lub prosty-
mi wielokomórkowymi (makroglony), występu-
jącymi w wielu siedliskach. Są to głównie miejsca 
wilgotne i zbiorniki wodne. Mogą się także rozwi-
jać w ekstremalnych warunkach, jak śnieg czy go-
rące źródła. Glony do wzrostu potrzebują niewie-
le, bo tylko wodę, energię ze światła słonecznego, 
CO2 z powietrza i mikro- i makroelementy ze śro-
dowiska. 

Mikroglony hoduje się zazwyczaj w warunkach 
sztucznych i ich biomasę wykorzystuje na cele go-
spodarcze. Na rys. 1 pokazano komórki mikroglo-
nów z gatunku Chlorella vulgaris.

Hodowlę mikroglonów można prowadzić w 
systemie otwartym i zamkniętym. Źródłem energii 
świetlnej dla mikroglonów w systemach otwartych 
jest słońce, a w systemach zamkniętych stosuje się 

sztuczne oświetlenie, jak różnego rodzaju lampy.  
Systemy otwarte stanowią sztuczne stawy 

kształtem przypominające tor wyścigowy (Rys. 2), 
które mają wbudowany system zapewniający ruch 
zawiesiny glonów, co ma za zadanie by wyelimino-
wać ryzyko sedymentacji biomasy. Charakteryzują 
się one prostą budową i obsługą.  

Hodowla mikroglonów może też być prowadzo-
na w systemach zamkniętych, czyli fotobioreakto-
rach (ang. photobioreactor - PBR). Takie systemy 
zapewniają większą kontrolę przebiegu hodowli, co 
wiąże się z wyższą wydajnością produkcji. Warun-
ki hodowli są bardziej sterylne, możliwe jest także 
kontrolowanie takich czynników jak na przykład 
temperatura, intensywność sztucznego oświetle-
nia, zawartość mikro- i makroelementów. Rys. 3 
przedstawia fotobioreaktor płaski. 

Mikroglony absorbują ditlenek węgla, by na-
stępnie przekształcać go w biomasę w procesie 
fotosyntezy i wyprodukować tlen. Biomasa mikro-
glonów zawiera około 50 % węgla w suchej masie. 
Do wyprodukowania 100t biomasy potrzeba oko-
ło 183t CO2, który może pochodzić z wielu gałęzi 
przemysłu.  

Z terenu zakładów przemysłowych odprowa-
dzane są ścieki gospodarcze oraz przemysłowe 
ściśle związane z produkcją danego zakładu. Ście-
ki gospodarcze zakładów przemysłowych swoim 
składem nie różnią się od ścieków komunalnych. 
Do ścieków gospodarczych zakładów przemysło-
wych zalicza się również wody zużyte na utrzy-
manie czystości (mycie podłóg, sprzętu). Zanie-
czyszczenia w ściekach przemysłowych to różnego 
rodzaju związki organiczne i nieorganiczne. Nie-
które z zanieczyszczeń, jak na przykład fenole, me-
tale ciężkie czy węglowodory aromatyczne są nie 
tylko szkodliwe, ale wręcz toksyczne dla zdrowia 
ludzi i zwierząt. Dużą uciążliwość stanowią zanie-
czyszczenia związkami biogennymi (związki azotu 
i fosforu). To, co dokładnie znajdzie się w odpro-
wadzanych ściekach zależy od tego, czym zajmuje 
się zakład produkcyjny i jakich używa technologii, 
oraz w jaki sposób oczyszcza ścieki. Zastosowanie 
technologii do usuwania zanieczyszczeń ze ście-
ków wymaga znacznego zużycia energii i dużych 
nakładów finansowych. Ekologicznym sposobem 
oczyszczania ścieków może być wykorzystanie na 
te cele mikroglonów, dla których źródłem mikro- 
i makroelementów mogą być zawarte w ściekach 
zanieczyszczenia. Zastosowanie mikroglonów do 
oczyszczania ścieków nie wymaga stosowania do-
datkowych substancji chemicznych, ponieważ np. 
związki biogenne zawarte w ściekach mikroglony 
asymilują na potrzeby wytwarzania biomasy. 

Efektem takiego, naturalnego sposobu oczysz-

czania ścieków jest uzyskanie oczyszczonych ście-
ków i wyhodowanej biomasy, która może znaleźć 
zastosowanie do produkcji m.in. paliw (biogaz, 
biowodór, bodiesel), nawozów lub jako pasza dla 
zwierząt. Biomasa  mikroglonów wyhodowana  w 
czystej wodzie z podażą CO2 może być wykorzy-
stana jako surowiec do produkcji kosmetyków i 
farmaceutyków lub jako pożywienie dla ludzi.  

Zatem, jednym z ważnych sposobów wspoma-
gających przywrócenie dobrej jakości środowiska 
naturalnego może być wykorzystanie mikroglo-
nów do usuwania CO2 z gazów przemysłowych z 
równoczesnym oczyszczaniem ścieków różnego 
pochodzenia. Dzięki temu możemy uzyskać kolej-
ną korzyść - wyprodukować biomasę, która stano-
wi ważny surowiec przemysłowy.

Magdalena Zabochnicka-Świątek

Rys. 1. Chlorella vulgaris [Fot. własna].

Rys. 2. Stawy otwarte typu toru wyścigowego 
[https://www.e-education.psu.edu/egee439/node/695].

Rys. 3. Fotobioreaktor do hodowania mikroglonów 
(Świadectwo Ochronne Nr PL69352 na wzór użytkowy) 
[Fot. własna].
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Zdrowie
Każdy sposób jest dobry, by pobyt w szpitalu był znośniejszy

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie nie 
tylko zabiega o finanse na cele ściśle medyczne, 
ale i nawiązuje współpracę z sektorem pozarzą-
dowym czy instytucjami. Po to, by lepsze warun-
ki mieli i chorzy i odwiedzający.     

Miejski Szpital Zespolony (MSZ) na czele z dyr. 
Wojciechem Koniecznym konsekwentnie i nie od 
wczoraj zabiega o jakość udzielanej w nim opieki, 
lepszy standard usług medycznych, poszerzenie 
ich wachlarza. Ważne są wszelkie udogodnienia 
dla pacjentów, ich bliskich czy samego personelu – 
wiele elementów przyczynia się bowiem do powo-
dzenia rekonwalescencji i skrócenia jej czasu. A na 
tym przecież zależy wszystkim, którzy do szpitala 
trafiają…  Liczy się zmniejszanie nieuniknionego 
stresu związanego z hospitalizacją, dbanie o nastrój 
chorych, o to, aby szpitalna rzeczywistość była też 
jak najmniej kłopotliwa dla ich krewnych i opieku-
nów. 

Częstochowski szpital sięga zatem m.in. po 
wsparcie fundacji, jeśli tylko jest szansa, że współ-
praca z nimi przysłuży się pacjentkom i pacjentom. 
Jedną z tych organizacji jest Fundacja Ronalda Mc-
Donalda. Przekazała ona szpitalowi 8 łóżek z myślą 
o rodzicach towarzyszących swoim dzieciom pod-
czas szpitalnego leczenia. Łóżka trafiły na oddział 
pediatryczny w gmachu przy ul. Bony. Rola rodzica 

pozostającego przy dziecku w szpitalu jest nieba-
gatelna – zwiększa się poczucie bezpieczeństwa 
małego pacjenta, zmniejsza stres. To sprzyja terapii 
i rekonwalescencji. Szpitale powinny więc wywią-
zywać się z powinności zapewnienia rodzicom od-
powiednich warunków do odpoczynku i snu pod-
czas takich ,,towarzyszących” pobytów. Nowe łóżka 
są składane, łączą więc funkcje miejsc do spania i 
foteli. MSZ jest 19 placówką, która otrzymała taką 
darowiznę od Fundacji Ronalda McDonalda. 

Już od dwóch lat MSZ współpracuje też z Fun-
dacją dr Clowna. Jej wolontariuszki i wolontariu-
sze regularnie odwiedzają zarówno najmłodszych 
pacjentów, jak i podopiecznych oddziału geria-
trycznego i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Pan-
demia nie uniemożliwiła wcale wesołym clownom 
spełniania swojej misji niesienia chorym uśmiechu 
i odrobiny radości  – mimo sanitarnych obostrzeń. 
Przed szpitalnymi oknami odbywały się pokazy z 
tańcem, muzyką i olbrzymimi bańkami mydlany-
mi. 

MSZ zwrócił się też z prośbą o wsparcie pew-
nego pomysłu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Chodziło 
mianowicie o zapewnienie chorym i personelowi 
stałego, łatwego dostępu do dobrej jakości wody 
pitnej. Częstochowskie Wodociągi zamontowały 

więc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. 
Mirowskiej dostępne przez całą dobę źródełko. Ko-
rzystanie z niego jest zdrowym, higienicznym spo-
sobem ugaszenia pragnienia. Można w nim także 
napełniać wodą butelki.  

Szpital – rzecz jasna – pozyskuje równolegle 
wsparcie ze środków europejskich, źródeł pań-
stwowych; korzysta także z darowizn prywatnych 
firm. Przypomnijmy, że MSZ z powodzeniem ubie-
gał się o fundusze z Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych na zakup wyposażenia medycznego w 
ramach przeciwdziałania skutkom pandemii. Szpi-
talowi przyznano sprzęt i środki ochrony o warto-
ści ponad 3,6 mln zł. Pierwsza dostawa dotarła w 
czerwcu.

w galerii zdjęć: nowe łóżka dla rodziców na od-
dziale pediatrycznym, poidełko w budynku przy 

ul. Mirowskiej  (zdjęcia i informacja udostępnione 
przez MSZ) 
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Dla kogo stypendia szkolne?
1 września ruszy nabór wniosków dotyczących stypendium szkolnego 

dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Warto się pospieszyć, bo osta-
teczny termin ich składania upływa w większości przypadków 15 września.

DLA KOGO STYPENDIUM SZKOLNE?
Stypendium szkolne ma na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edu-

kacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także ma wspierać 
edukację uczniów zdolnych.

Warunkiem uzyskania te pomocy materialnej jest zidentyfikowanie w sy-
tuacji życiowej ucznia przynajmniej jednej z  okoliczności, zawartych w art. 
7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w 
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest nie-
pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowią-
zują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obec-
nie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.

Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do 
dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?
Należy złożyć wniosek - można go pobrać ze strony internetowej www.

mops.czestochowa.pl.
Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się w Częstochowie Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym komple-
tem dokumentów należy składać w szkole, do której uczęszcza osoba ubiega-
jąca się o stypendium.

Stypendium szkolne może być przyznane na wniosek: rodziców/opieku-
nów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Rozpatrywane są tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające 
wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium 
szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są 
przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu po-
przedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących 
działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wska-
zanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

Ważne! MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszka-
łym na terenie miasta Częstochowy.

TERMINY
Uwaga! Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. To terminy usta-
wowe i nieprzekraczalne.

Jedynie słuchacze kolegiów, mogą składać wnioski w wydłużonym termi-
nie – do 15 października danego roku szkolnego.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ STYPENDIUM?
Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich 

katalog został określony w  wykazie wydatków kwalifikowanych do stypen-
dium szkolnego, który można znaleźć na stronie MOPS w Częstochowie.

Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie zakupu 
przyborów szkolnych, a także odzieży niezbędnej do realizacji zajęć wychowa-
nia fizycznego, kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w 
decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego). 
Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za do-
konane zakupy – należy więc zachowywać dowody zakupów.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół arty-

stycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słucha-
czom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-

-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
• Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
• którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium do-

chodowe tj. 600 zł na osobę;
• który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzy-

manie albo 
• w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);
• uczniom klas zerowych.

Przypominamy także o innych formach pomocy dla uczniów:

ZASIŁKI SZKOLNE
To jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla uczniów, którzy znaj-

dą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które spowoduje 
przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Z zasiłku szkol-
nego można skorzystać w ciągu całego okresu nauki (gdy wystąpi zdarzenie 
losowe).

Zdarzeniem losowym może być w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, 
nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodzi-
ny i inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji 
materialnej.

Ważne terminy! Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do 
dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przed-

szkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego 
posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby skorzystać z 
tego rodzaju pomocy należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Częstochowie.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.
Kto może skorzystać z dożywiania?
Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawo-

wego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy spo-
łecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z doży-
wiania wynosi obecnie 900 zł na osobę w rodzinie.

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, 
do których uczęszczają, i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Sekcja Usług Środowiskowych
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
• stypendia i zasiłki szkolne – tel. 34 372 42 20;
• dożywianie w szkole – tel. 34 372 42 22.

Pomoc społeczna
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Schronienie, które daje ukojenie

Praca ze społecznością lokalną 
to codzienne działanie dla pracow-
ników Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam”. Jest przede wszystkim 
postawą serca, ale też intuicyjnym 
wyłapywaniem talentów i darów 
osób, które przychodzą pod ad-
res Krakowska 34. Bez względu na 
wiek, swoje pasje realizują w Funda-
cji wszyscy.

Dla wielu częstochowian i często-
chowianek znane są występy dzieci 
i młodzieży ze świetlicy „Życie poza 
szkołą”. Układy choreograficzne, któ-
re są wypracowywane pod okiem wy-
chowawców od wielu lat uświetniają 
akcję charytatywną „Mikołaj z ulicy 
Krakowskiej” czy zdobywają nagro-
dy w konkursach związanych z pro-
filaktyka uzależnień. Wielu artystów 

miało także wernisaże swoich prac 
w Galerii „Pasja”. To przestrzeń dla 
twórców, którzy chcą zaprezentować 
swoje dzieła szerszej publiczności. Do 
tej pory swoje prace malarskie zapre-
zentowała Joanna Kałużny oraz pla-
stycy

z Częstochowskiego Stowarzysze-
nia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gra-
cza, fotografie Joanna Sidorowicz.

To jednak muzyka najczęściej roz-
brzmiewa w sercach tych, którzy w 
Fundacji znaleźli schronienie. Mo-
nika Kamela, od wielu lat związana 
z „Adullam”, mówi że grać i śpiewać 
zaczęła właśnie tutaj: „Miałam dar 
do muzyki, ale nie miałam okazji go 
sprawdzić. Kiedy trafiłam

do Fundacji okazało się, że granie 
na gitarze i śpiewanie po prostu mia-

łam w sobie. Z czasem okazało się, że 
spotkania przy wspólnym śpiewaniu 
jednoczą i pozwalają zapomnieć o 
codziennych troskach”. I tak w 2017 
roku powstał zespół The Shelter w 
ramach zadania publicznego pod 
nazwą „Klub Abstynenta Droga do 
wolności” powierzonego do realizacji 
naszej Fundacji przez Gminę Miasto 
Częstochowa. 

Zespół, dla którego wspólne gra-
nie to nie tylko pasja, ale i recepta 
na lepsze życie. To muzyka, która nie 
tylko sprawia radość, ale i stanowi an-
tidotum na trudności, które samemu 
ciężko jest pokonać.

Nazwa zespołu „The Shelter” ozna-
cza schronienie, i nawiązuje do nazwy 
Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. 
Nawiązuje do Starego Testamentu i 
historii króla Dawida, który uciekał 
przed królem Saulem i znalazł schro-
nienie w jaskini Adullam. Wspólne 
próby i występy pasjonatów muzyki 
to schronienie od gonitwy codzien-
ności, trosk i kłopotów.  Muzyka, sta-
nowi antidotum na trudności, które 
samemu ciężko jest pokonać.

Obecnie zespół tworzą – Moni-
ka Kamela, Czesław Zeller, Grzegorz 
Skuza, Artur Termena, Wojciech Er-
kier. Warto jednak dodać, że człon-
kami zespołu są m.in. osoby z Klubu 
Abstynenta „Droga do Wolności”, 
które znajdują tu nie tylko możliwość 
rozwijania pasji pomocnej w walce 

z uzależnieniem, ale i wsparcie osób 
im życzliwych w walce z nałogami. 

Przy okazji różnych występów 
zespół zasilają przyjaciele, ludzie z 
sercem i pasją, dzięki którym może 
krok po kroku, niespiesznie, ale 
konsekwentnie podnosić poprzecz-
kę własnych celów – zarówno tych 
muzycznych, jak i przede wszystkim 
życiowych. Próby zespołu odbywają 
się w Zespole Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych na ulicy Targowej 29, 
a repertuar jest „kolorowy” – od pio-
senek biesiadnych, przez poezję śpie-
waną, aż po rocka.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Pijmy wodę z kranu! 
Wodociągi Częstochowskie przy-

pominają, że częstochowska „kra-
nówka” jest bezpieczna, zdrowa i 
smaczna. 

Woda, w którą Wodociągi Często-
chowskie zaopatrują mieszkańców 
Częstochowy i okolic, była już wielo-
krotnie nagradzana i ma opinię jed-
nej z najlepszych w kraju. 

- Przeprowadziliśmy badania, 
które potwierdzają, że nasza woda 
jakością przewyższa wiele wód butel-
kowanych oferowanych w sklepach 
- mówi Michał Król, prezes Wodo-
ciągów Częstochowskich. - To woda 
niskochlorkowa o średnim stopniu 
zmineralizowania. Pijąc częstochow-
ską kranówkę dostarczamy nasze-
mu organizmowi wiele niezbędnych 
życiodajnych składników. Nierzad-
ko spotykamy się z opiniami osób 

mieszkających poza regionem często-
chowskim, które potwierdzają, że na-
sza woda jest zdrowa, orzeźwiająca, 
spełnia walory smakowe. 

W litrze częstochowskiej kranów-
ki jest aż 300 mg składników mine-
ralnych. Obecność w wodzie wap-
nia obok magnezu sprzyja lepszemu 
przyswajaniu obu pierwiastków przez 
ludzki organizm. Częstochowska 
woda zawiera również inne, potrzeb-
ne dla dobrego funkcjonowania or-
ganizmu makroskładniki, takie jak: 
sód, potas, wodorowęglany, siarczany 
i chlorki. Do tego jej jakość jest sta-
bilna, niezależna od zmieniających 
się pór roku, czy warunków atmosfe-
rycznych. 

Na podstawie informacji 
z Wodociągów Częstochowskich 

Wodociągi Częstochowskie
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Felieton

Po nas choćby potop, czyli parę śmietnikowych refleksji
Śmiesznie nie będzie. Ostatni 

urlop pokazał mi, jak daleko pięk-
ne, wzniosłe idee w typie eko padają 
od…osiedlowego śmietnika. Takie 
miejsca to zwykle obraz nędzy i roz-
paczy i stan społeczeństwa w pigułce. 
I wcale nie chodzi o to, że śmieci są tu 
rzadko wywożone. Wręcz przeciwnie, 
a nawet więcej. Osłony śmietnikowe 
są, „śmietnik” w teorii zamykany jest 
na klucz, pojemniki na odpady też ja-
koś funkcjonują, śmieciarka kursuje, 
a śmieci regularnie znikają. Ale ilość 
odpadów - wyprodukowana przez 
mieszkańców zaledwie skrawka Czę-
stochowy - jest wprost zatrważająca. 
Część odpadów faktycznie posegre-
gowana przez częstochowian ląduje 
w specjalnych pojemnikach na odpa-
dy. Jednak spora ilość wciąż trafia na 
ziemię. I w zasadzie nie wiadomo cze-
mu? Czyżby: „bo tak”? Albo na złość 
systemowi i mamie odmrożę sobie 
uszy?  I pół biedy, gdyby odpady były 
jeszcze umieszczane w workach na  
śmieci ( chociaż absolutnie nie popie-
ram tego typu praktyk, żeby śmieci - 
nawet w worku -  wyrzucać byle jak i 
byle gdzie ), ale niestety śmieci różnej 
maści wyrzucane są zupełnie luzem 
i jak popadnie, byle tylko Polska nie 
zginęła. Ale tego nie da się inaczej 
nazwać jak - parafrazując serię filmo-
wych horrorów -  „teksańską masakrą 
piłą mechaniczną”.  

Z jednej strony brakuje więc ogól-
nej kultury ekologicznej, społecznej 
nawet i nad tym ubolewam pewnie 
nie tylko ja. Z drugiej strony – mó-
wiąc kolokwialnie – „olewamy” na-
kazy i notorycznie łamiemy zasady. 
Jednocześnie podkreślam - nie chcę 
skreślać wszystkich, jak popadnie. Bo 
przecież zawsze są wyjątki od reguły 
i byłoby to zupełnie niesprawiedliwe.  

Np. pewna instragamerka z oko-
lic Lublina, mieszkająca od kilku lat 
w Częstochowie, znana w mediach 
społecznościowych jako „@_para-
metry” i publikująca regularnie posty 

i stories, propaguje dziwną jeszcze 
dla wielu ideę chodzenia po śmiet-
nikach i szukania w nich  żywno-
ści oraz rzeczy, które można w jakiś 
sposób wykorzystać w tzw. drugim 
obiegu. Okazuje się, że wyrzucone 
na śmietnik warzywa nagle nadają 
się na zupę. Z kubka, którego ktoś 
się pozbył, można jeszcze napić się 
dobrej herbaty. A w wyrzuconych 
spodniach – śmiało „śmigać” na im-
prezę do centrum miasta. I to jest 
prawdziwe „zero waste”, a nie jakieś 
tam ekobrednie. I muszą mi Państwo 
uwierzyć na słowo – robi dziewczyna 
robotę.  Ale… No właśnie. Jedna czy 
nawet pięć lub dziesięć jaskółek wio-
sny nie czyni. Bo generalnie jesteśmy 
takim pokoleniem, które wszystko 
ma głęboko gdzieś, nic nam się nie 
podoba, wszystko krytykujemy, ale 
od siebie zmian zaczynać nie chce-
my. W rezultacie interesuje nas tylko 
nasz kawałek podłogi i to dosłownie, 
nasze „m” i zasada: „po nas choćby 
potop”. Spokojnie można dodać do 
tego, że nie szanujemy tego, co mamy, 
nie dbamy o to co posiadamy, nie my-
ślimy przyszłościowo, globalnie i jak 
przysłowiowy ptak często zdarza nam 
się kalać własne gniazdo. A przecież 
jeszcze nie tak dawno na czymś nam 
zależało. Walczyliśmy o wolność. O 
prawa. O zmiany. O demokrację. I 
wtedy też wydawało się, że to tyl-

ko idee. A jednak udało się. Bo bez 
szczegółu nie ma ogółu. Wszystko za-
czyna się na dole. Może to banał, ale 
zupełnie prawdziwy i wciąż aktualny.  

Dziś mamy tę naszą wolność – dla 
jednych większą, dla innych mniej-
szą. Jednak problemów wcale nie 
brakuje. Tylko teraz przybierają inną 
formę. Dziś walczyć trzeba właśnie o 
tę śmieszną dla niektórych segregację 
śmieci. O segregacji śmieci owszem 
może i słyszymy i to dość często, ale 
wypuszczamy ją drugim uchem, my-
śląc „mnie to nie dotyczy, niech pani 
Jasia albo inna pani Stasia sobie se-
greguje”, „no przecież od niesegre-
gacji nikt nie umarł”. I chciałoby się 
od razu dodać : jeszcze… Ale kto to 
wie? Wielu twierdzi, że tymi naszymi 
odpadami kiedyś sami doprowadzi-
my się do zagłady. Wcale nie potrzeba 
będzie wojny nuklearnej czy jakiejś 
wymyślnej broni biologicznej, której 
tak panicznie się boimy.  

W tym momencie przytoczę przy-
kład mojej Babci, która nawet w wie-
ku 88 lat szła z duchem czasu i se-
gregowała śmieci, z ogromną wręcz 
precyzją. I kiedy pytałam ją, po co to 
robi? Odpowiadała: Bo tak każą. Pro-
ste, prawda? Umiała się dostosować 
do nowych reguł, nie podważając ich 
w żaden sposób. Wiedziała, że robi 
właściwie. Dla siebie, dla środowiska, 
dla nas wnuków i dla prawnuków. Ni-

gdy nie zanegowała mądrej idei.  
Dokąd w takim razie zmierzamy 

w naszym wypadku jako społeczeń-
stwo? Co z naszą ekoświadomością?  

Czasem mam wrażenie, że ta cała 
ekologia to taki rodzaj poprawności 
politycznej. Rodzaj bata na niepo-
kornych. Ale tylko na pokaz. A na 
co dzień: hulaj dusza. Śmieci, śmieci, 
komu śmieci? Jednak taka hulanka 
dobrze skończyć się nie może.  

Zalewają nas tony śmieci, których 
na dodatek nie potrafimy dobrze po-
segregować. Albo też nie segregujemy 
ich wcale. Zużywamy tony plastiku. 
Marnujemy hektolitry wody, ciągle 
jeszcze wierząc w jej nieskończoność. 
A przecież już dziś naukowcy wiesz-
czą koniec „ery dobrego”. Za jakiś 
czas, pewnie bardzo daleki, ale warto 
już dziś o tym mówić, nie będzie ani 
wody ani nadziei na nią.  

Opamiętajmy się, jeszcze nie jest 
za późno. Zacznijmy od nas, na na-
szym małym podwórku, albo jak kto 
woli w naszej małej ojczyźnie. I moż-
na się śmiać, jeśli ktoś oczywiście 
lubi, z „terrorystów ekologii” i innych 
„ekostrażników”, ale w tym temacie 
lepiej już chyba być terrorystą niż 
kompletnym ignorantem, którego in-
teresuje tylko czubek własnego nosa. 
Bo to w zasadzie droga donikąd.  

Anna Wojtysiak


