
Szanowni Państwo!
Częstochowskie szkoły i przed-

szkola znowu zapełniły się dziećmi 
i młodzieżą. Zanim to się stało, za-
kończyła się większość szkolnych, 
wakacyjnych remontów i napraw. 
Samorząd stara się planować ich 
harmonogram tak, aby ekipy bu-
dowlane mogły uporać się z nimi 
przed pierwszym dzwonkiem. 
Tego lata w 19 szkołach i przed-
szkolach wyremontowano dachy, 
korytarze, podłogi, szatnie, toale-
ty, wymieniono okna. Są też nowe 
instalacje grzewcze czy kotłownie. 
W VIII Liceum Ogólnokształcą-
cym ,,Samorządowym” powstała 
też winda dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami. Tylko w Szko-
le Podstawowej nr 38 remont sali 
gimnastycznej ma planowo po-
trwać do końca października (do 
tego czasu szkoła może korzystać 
z drugiej, mniejszej sali). 

Nieco inaczej jest z termomo-
dernizacjami, które będą finali-
zowane w trakcie trwania roku 
szkolnego, bo są po prostu za-
krojone na większą skalę. Do fi-
nału zmierza 9 takich inwestycji 
– z pieniędzy miejskich, pozy-
skanych z Unii Europejskiej oraz 
programów rządowych. Potrwa-
ją najpóźniej do końca listopada. 
Uczynią kolejne szkoły tańszymi 

w utrzymaniu, lepiej ,,trzymają-
cymi” ciepło, bardziej ekologicz-
nymi, komfortowymi i –  dzięki 
nowym elewacjom – ładniejszy-
mi.

Nasze największe ,szkolne 
przedsięwzięcie inwestycyjne – z 
unijnym wsparciem – dotyczy za-
służonej szkoły średniej –  Tech-
nicznych Zakładów Naukowych. 
Wykonawca zdaje sobie sprawę, 
że prace nie mogą być nazbyt 
uciążliwe dla młodzieży. Dlatego 
większość ,,dociepleniowych” ro-
bót w ciągu roku szkolnego będzie 
prowadzona na zewnątrz. Finał 
prac w tych wysłużonych budyn-
kach, w których mieści się zresztą 
nie tylko największa szkoła po-
nadpodstawowa w Częstochowie, 
ale także oddział Bursy Miejskiej 
i Biuro Finansów Oświaty, zapla-
nowano na koniec września przy-
szłego roku.

Zalety termomodernizacji za-
czynają doceniać nawet ci, którzy 
dotąd nie zwracali uwagi na po-
dobne kwestie i ich długofalowy 
sens. Skłania do tego aktualna 
sytuacja z cenami i dostępnością 
opału, rachunkami za energię, 
zagrożonym bezpieczeństwem 
energetycznym. Oczywiście waż-
nym impulsem dla tych inwe-
stycji jest nadal dbałość o stan 
miejskiego powietrza, o to, by 
budynek był jak najmniej ,,emi-
syjny” i jednocześnie bardziej es-
tetyczny. W czasach kryzysu prio-
rytetowe stają się jednak kwestie 
ogrzewania, a termomoderniza-
cje pomagają efektywniej dyspo-
nować ciepłem, dając komfort 
przy niższym zużyciu. Są to więc 
inwestycje jak najbardziej na cza-
sie.   Mam jednocześnie nadzieję, 
że nasze szkoły i przedszkola zo-
staną – zgodnie z zapowiedziami 

– uchronione przez drastycznym 
wzrostem kosztów ogrzewania, 
prądu i gazu. Miasto przygotowu-
je się do normalnego funkcjono-
wania szkół przez cały rok szkolny 
i jeżeli nie będzie krajowego kry-
zysu w dostawach paliw i energii, 
wpływających także na lokalnych 
dostawców, szkoły i przedszko-
la będą we wszystkie niezbęd-
ne media zaopatrzone. Ufam, że 
dostawca ciepła sieciowego w 
Częstochowie, z którego korzy-
sta zdecydowana większość pla-
cówek oświatowych, jest dobrze 
przygotowany do zimy. Z pew-
nym niepokojem czekam jednak 
na wyniki miejskich przetargów 
na dostawę energii elektrycznej i 
gazu w przyszłym roku. Nie chcie-
libyśmy wprowadzać np. w sferze 
miejskiego oświetlenia tak daleko 
idących oszczędności, jakie już 
zapowiadają inne miasta z racji 
drastycznych podwyżek. Rów-
nocześnie zapewniam, że zużycie 
mediów w miejskich jednostkach 
monitorujemy od lat, dbając tak-
że od tej strony o efektywność i 
oszczędność energetyczną. 

Mimo tych „energetycznych” 
zagrożeń chciałbym Państwu ży-
czyć ciepłej, pięknej jesieni, bez 
względu na pogodę za oknem, 
a także pozytywnego myślenia. 
Miasto – mimo kłopotów, które 
przeżywają teraz samorządy – re-
alizuje swoje zadania i nie rezy-
gnuje z inwestycji, które popra-
wiają komfort życia, pracy i nauki 
mieszkańców – także w obecnym, 
niełatwym dla wszystkich czasie. 

Nie ma alarmu, ale...

więcej na stronie 2

Urodziny parku 
wodnego

Pomóż, by przetrwali!

Parkuj jak człowiek

więcej na stronie 5

więcej na stronie 11

więcej na stronie 12

Pozdrawiam serdecznie,

Prezydent Częstochowy
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Szanowni Lokatorzy!
Okiem prezesa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS – największy zarządca nierucho-
mości w mieście Częstochowa – kilka miesięcy temu wdrożył Elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców wszystkich budynków pozostających 
w zarządzie ZGM TBS. Wcześniej wprowadziliśmy program „Praca za czynsz”, 
program oddłużeniowy oraz abolicję odsetkową. Dzięki naszej najnowszej 
usłudze można sprawdzać stan swoich opłat za lokal bez wychodzenia z domu. 
Ten sposób już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony lokatorów. 
Zachęcam również kolejnych lokatorów do korzystania z nowych systemów. 
Sprawdzony elektroniczny system eBOK zapewnia lokatorom wygodę i bez-
pieczeństwo. Jak lokator może dołączyć do systemu? Jeśli mieszkaniec jest po-
siadaczem profilu zaufanego, identyfikator oraz hasło do eBOK uzyska elek-
tronicznie, składając wniosek o wydanie identyfikatora i hasła poprzez stronę. 
Warto podkreślić, że pełna nazwa ZGM TBS w epuap to Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast, jeśli mieszkaniec nie 
posiada profilu zaufanego, wniosek o wydanie identyfikatora i hasła wypełnia 
we właściwym oddziale eksploatacji ZGM TBS. Logowanie do systemu odby-
wa się poprzez podstronę. Można tu sprawdzić nie tylko stan swoich opłat za 
lokal, ale także je uregulować bez wychodzenia z domu. Regulowanie czynszu 
jeszcze nigdy nie było tak proste. Jeśli lokator wybierze tę formę dokonywania 
opłat, będzie mieć stały wgląd w saldo lokalu i tym samym mniejsze prawdo-

podobieństwo przeoczenia zapłaty za najem mieszkania. Dzięki usłudze eBOK 
powiadomienia dotyczące wysokości salda można również otrzymać na wska-
zany przez użytkownika adres e-mail oraz sms. Na potrzeby akcji promocyj-
nej usługi eBOK powstały dwa spoty. Ten instruktażowy - z udziałem dzieci 
- w przystępny sposób przeprowadza potencjalnego użytkownika usługi przez 
proces rejestracji w systemie. Spot jest dostępny również na stronie ZGM TBS. 
Jeszcze raz serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z naszego systemu! 

Z pozdrowieniami
Paweł Konieczny

Prezes Zarządu ZGM „TBS” w Częstochowie

Nie ma alarmu, ale...
ZGM TBS informuje

Rusza sezon grzewczy 2022/2023. 
W toku ostatnich wydarzeń rozgry-
wających się na arenie międzynaro-
dowej i powstających w ich efekcie 
problemów energetycznych, wielu 
mieszkańców naszego miasta i nie 
tylko zastanawia się, czy nadcho-
dzący okres grzewczy można jeszcze 
uznać za bezpieczny. Zastanawiają się 
zarówno Ci, którzy korzystają z ciepła 
sieciowego, jak i Ci mieszkańcy, któ-
rzy do ogrzewania domów czy miesz-
kań używają gazu, prądu i węgla. Co-
raz więcej niepokojących sygnałów z 
wątpliwościami mieszkańców docie-
ra również do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS w Częstocho-
wie. W imieniu mieszkańców nieru-
chomości administrowanych przez 
miejską spółkę, ZGM TBS wystąpił 
z pismami do firm Fortum Power & 
Heat Polska Sp. z o.o. Oddział w Czę-
stochowie oraz PGNiG.  

Spółka otrzymała od Fortum odpo-
wiedź o następującej treści:  

„Informujemy, że ograniczenia w 
dostarczaniu ciepła mogą być wprowa-
dzone dopiero po wydaniu przez Radę 
Ministrów stosownego rozporządzenia 
o wprowadzeniu ograniczeń w dostar-
czaniu ciepła na terenie całego kraju 
lub jego części (publikowanego w Dz. 

U.) i zaistnieniu po stronie Wytwórcy 
ciepła okoliczności określonych w pla-
nie ograniczeń dostaw ciepła. Szcze-
gółową treść możecie znaleźć Państwo 
na naszej stronie internetowej: PLAN 
WPROWADZANIA OGRANICZEŃ 
W DOSTARCZANIU CIEPŁA | For-
tum.pl. Jednocześnie pragniemy poin-
formować, że obecnie zapas węgla w 
naszej Elektrociepłowni wystarczy na 
około 3 miesiące, a ilości gwarantowa-
ne w umowach zawartych z dostaw-

cami paliw w całości zabezpieczają 
potrzeby Fortum na sezon grzewczy 
2022/2023”.   

Spółka otrzymała również odpo-
wiedź od PGNiG:  

„Informujemy, że wstrzymanie do-
stawy gazu przez Rosję nie ma wpływu 
na dostarczanie paliwa gazowego dla 
gospodarstw domowych”. 

W związku z powyższym, póki co, 
nie ma sytuacji alarmowej. Jednak 
apelujemy o oszczędzanie w każdym 
możliwym względzie, zarówno wody, 
prądu, gazu, jak i energii cieplnej. W 
tym wydaniu Informatora ZGM TBS 
znajdą Państwo szczegółowe wska-
zówki, jak racjonalnie korzystać z 
ciepła sieciowego. Trzymajmy się cie-
pło i oby tegoroczna zima nie dawała 
nam się we znaki.
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Uwaga Lokatorze!

Komunikat Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS Sp. z o.o. w Częstochowie

ZGM TBS informuje

Racjonalne korzystanie ze sprawnie działających zaworów termostatycz-
nych zamontowanych przy poszczególnych grzejnikach pozwala utrzymać 
komfort cieplny w mieszkaniu, a jednocześnie zaoszczędzić duże ilości energii 
cieplnej w całym budynku. Przy wysokich temperaturach zewnętrznych zawór 
może okresowo zamykać dopływ ciepła do grzejnika – ponieważ temperatu-
ra w pomieszczeniu jest wyższa lub równa temperaturze nastawy. Zjawisko 
„zimnych kaloryferów” to zjawisko normalne, a nie postrzegane jako awaria 
ogrzewania. 

Odpowiednie regulowanie zaworami termostatycznymi - w zależności od 
potrzeb - zmniejszy lub zwiększy dopływ ciepła do grzejnika, a tym samym 
temperaturę w mieszkaniu. 

ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie informuje, że w 2022 roku Miasto Częstocho-
wa przeznaczyło do sprzedaży następujące nieruchomości: 

• przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10/12 (Trzech Wieszczów), cena wywoławcza 
419 300 zł, wadium 83 000 zł, przetarg planowany na październik/listopad 2022 roku

• przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a, al. Wolności 44 
- „Dom Księcia” (Trzech Wieszczów), cena wywoławcza 10 353 460 zł, wadium 
2 000 000 zł, przetarg planowany na grudzień 2022 roku

• przy al. NMP 40 i 40/42a (Śródmieście), cena wywoławcza 4 900 000 zł, wadium 
980 000 zł, przetarg planowany na grudzień 2022 roku

Informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach prze-
targowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.czestochowa.pl) oraz 
na stronie internetowej Miasta Częstochowy.

Jak racjonalnie ogrzewać? 

• wietrzyć mieszkanie regularnie - krótko i intensywnie, 
• zakręcać zawory termostatyczne na czas przewietrzania mieszka-

nia, 
• odsunąć meble, grube zasłony, zabudowę grzejników zasłaniającą 

grzejniki i głowice termostatyczne, 
• w miarę możliwości obniżać temperaturę na noc, 
• równomiernie korzystać ze wszystkich grzejników, 
• opuszczając mieszkanie ustawić głowice termostatyczne na mniej-

szy przepływ czynnika grzewczego, 
• kontrolować wietrzenie klatek schodowych, 
• zamykać drzwi wejściowe do klatek schodowych, 
• w przypadku stwierdzenia braku szyb w okienkach piwnicznych 

lub na strychu, informować pracowników administracji. 
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Europejska nagroda im. Bronisława Hubermana dla Zygmunta Rolata

Zygmunt Rolat Honorowy Oby-
watel Miasta Częstochowy został 
pierwszym laureatem nagrody im. 
Hubermana a częstochowska Fa-
bryka Rowerów została uznana za 
najbardziej przyjazny sklep rowe-
rowy na świecie 2022 r. Wręczenie 
nagród nastąpiło w Nowym Jorku 
i Waszyngtonie z udziałem władz 
miasta. 

Rok 2022 został ogłoszony przez 
Filharmonię Częstochowską Rokiem 
Bronisława Hubermana, ze względu 
na przypadające w nim dwie okrągłe 
rocznice – 140. rocznicę urodzin i 75. 
rocznicę śmierci Mistrza. Obchody 
odbywają się pod patronatem Mar-
szałka Senatu RP, Ambasadora Izra-
ela w Polsce oraz Prezydenta Miasta 
Częstochowy. 

Filharmonia postanowiła w jubile-
uszowym roku ustanowić Europejską 
Nagrodę im. Bronisława Hubermana, 
którą otrzymywałyby osoby zasłużo-
ne politycznie, kulturalnie i społecz-
nie w tworzenie wspólnoty pomiędzy 
narodami Europy, a także Europą i 
USA. 

- Oczywistym kandydatem do 
otrzymania pierwszej statuetki wy-
dawał się niezwykle zasłużony dla 
Częstochowy wieloletni sponsor kon-
certów gwiazd wiolinistyki podczas 
Międzynarodowego Festiwalu im. Hu-
bermana oraz pośrednik w budowaniu 
kontaktów polsko-amerykańskich, po-
chodzący z naszego miasta, Zygmunt 
Rolat – uzasadnia Adam Klocek, dy-
rektor Filharmonii. 

Cudem przeżył on okupację hitle-
rowską, przez Francję udało mu się 
wyjechać do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie ukończył studia i rozwinął sze-
roką działalność biznesową, stając się 
jednocześnie rozpoznawalną posta-
cią amerykańskich elit politycznych 
i kulturalnych. Po upadku komuni-
zmu nawiązał kontakt z rodzinnym 
krajem, fundując wiele przedsięwzięć 
kulturalnych i społecznych. Był m.in. 

przewodniczącym amerykańskiego 
komitetu wspierania budowy Mu-
zeum Historii Żydów Polskich :Polin” 
w Warszawie oraz fundatorem wysta-
wy Żydzi-Częstochowianie. Dzięki 
niemu w Filharmonii Częstochow-
skiej wystąpiły takie gwiazdy jak: 
Joshua Bell, Midori, Vadim Repin czy 
Shlomo Mintz. 

Wręczenia laureatowi statuetki 
Europejskiej Nagrody im. Bronisława 
Hubermana dokonał w Nowym Jor-
ku prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk wraz z dyrektorem Fil-
harmonii Adamem Klockiem i wice-
przewodniczącym Rady Miasta Czę-
stochowy Łukaszem Kotem. Laureat, 
Honorowy Obywatel Miasta Często-
chowy, podziękował władzom mia-
sta i dyrekcji Filharmonii oraz zade-
klarował dalszy wkład w budowanie 
kultury muzycznej w Częstochowie. 
W spotkaniu uczestniczyli także inni 
przedstawiciele Światowego Związku 
Żydów Częstochowian i ich Potom-
ków, którego Zygmunt Rolat jest pre-
zesem. 

Delegacja częstochowska prze-
bywała także w Waszyngtonie, co 
miało związek z przyznaniem tytu-
łu „najbardziej przyjaznego miejsca 
rowerzystom na świecie 2022 roku” 
częstochowskiej „Fabryce Rowerów”. 
Nagrodę, którą odebrał właściciel sa-
lonu Wojciech Kluk, przyznaje kapi-
tuła Światowego Dnia Roweru przy 
ONZ reprezentująca wszystkie 193 
kraje członkowskie. 

Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych ustanowiło w 2018 
r. 3 czerwca Światowym Dniem Ro-
weru z inspiracji prof. Leszka Sibil-
skiego, byłego polskiego kolarza a 
obecnie nauczyciela akademickie-
go mieszkającego w USA. Z kolei w 
tym roku, również z jego inicjatywy, 
Zgromadzenie ONZ przyjęło rezolu-
cję o włączeniu roweru do systemu 
transportu publicznego. Prof. Sibilski 
jest promotorem aktywności rowero-

wej i wzrostu roli roweru jako waż-
nego środka transportu w miastach, 
zwłaszcza w dobie kryzysu klimatycz-
nego, energetycznego, epidemicznego 
oraz związanego z wojną na Ukrainie. 

Popierając te idee Rada Miasta 
Częstochowy przyjęła niedawno 
uchwałę w sprawie nadania mostowi 
przy ul. Srebrnej nazwy Światowego 
Dnia Roweru. 

Przedstawiciele naszego miasta 
wzięli również udział – na zaprosze-
nie gospodarzy - w Washington DC 
Bike Ride. W największym święcie 
rowerowym amerykańskiej stolicy 
– masowym rajdzie z udziałem bli-
sko 10 tys. ludzi, uczestniczyła także 
burmistrz Dystryktu Kolumbii (obej-
mującego m.in. Waszyngton) Muriel 
Bowser. Trasa długości przeszło 35 
km wiodła wokół monumentów i in-
nych atrakcji historycznych miasta 
przy zamkniętym ruchu drogowym. 

- Cieszę się że mogłem uczestniczyć 
w wydarzeniu jednoczącym ludzi wo-
kół zdrowego trybu życia i ekologicz-
nego środka transportu, który staje się 
coraz bardziej popularny na całym 
świecie - mówi prezydent Częstocho-
wy Krzysztof Matyjaszczyk.- Gratu-
luję również częstochowskiej firmie, 
która zdobyła światowe uznanie za 
poziom usług oraz przyjazną atmos-
ferę tworzoną dla klientów i pracow-
ników. 

Delegacja miejska odbyła też roz-
mowy w Ambasadzie RP dotyczące 
współpracy partnerskiej miast, szkół 
i organizacji pozarządowych USA 
i Polski oraz nawiązała kontakty z 
przedstawicielem Banku Światowego, 
badając możliwości udziału samorzą-
du w programach grantowych, zwią-
zanych z rozwojem elektromobilno-
ści i zeroemisyjnego transportu oraz 
projektowaniem terenów zielonych. 

Na zdjęciach: uroczystość wręczenia 
Europejskiej Nagrody im. Bronisława 

Hubermana Zygmuntowi Rolatowi 
oraz wręczenie nagrody częstochow-

skiej Fabryce Rowerów. 

 

Czym żyje miasto
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Na ulicach przybywa oświetlenia LED
Miasto inwestuje w energo-

oszczędne oświetlenie uliczne. W 
kolejnych lokalizacjach stawiane są 
nowoczesne lampy typu LED. 

Miejski Zarząd Dróg w Często-
chowie realizuje oświetleniowe in-
westycje na ulicach: Żareckiej, Jęcz-
miennej, Bratkowej, Krokusowej, 
Biwakowej, Południowej, Zielnej, 
Połanieckiej, Limanowskiej (II etap), 
Kosiarzy, Malowniczej, Suwalskiej i 
Inspektowej. 

Część zadań została już zakończo-

na, na innych trwają prace bądź zo-
staną sfinalizowane do końca roku. W 
większości są to nowe obwody oświe-
tleniowe. Nowoczesne oświetlenie 
typu LED, dominujące na przeważa-
jącym obszarze Częstochowy, potrze-
buje dużo mniej energii od lamp star-
szego typu, co ma ogromne znaczenie 
w dobie kryzysu energetycznego. 

Koszt wspomnianych robót i do-
kumentacji we wskazanych lokaliza-
cjach wynosi niespełna 900 tys. zł.

Czym żyje miasto

Urodziny parku wodnego
Za nami pierwszy rok funkcjonowania Parku Wodnego Częstochowa. Z 

tej właśnie okazji na wszystkich odwiedzających czekał pyszny tort, drobne 
upominki, konkursy z nagrodami i wiele innych atrakcji.

Sobota minęła pod znakiem wodnych zabaw i gier, a wieczorem najbardziej 
wytrwali mogli bawić się podczas POOL PARTY, czyli dyskoteki w wodzie. 
Dodatkową atrakcją były pokazy tańca, podczas których profesjonalne tan-
cerki zaprezentowały sambę, charlestona, taniec hula i burleskę. Z kolei w nie-
dzielny wieczór, po całodniowych wodnych zabawach, bardziej aktywni mogli 
skorzystać z aquaaerobiku, a ci którzy wolą spokojniejsze spędzanie czasu z 
mini sesji masaży.

Przez cały weekend w strefie saun, na wszystkich chętnych, czekali masaży-
ści i saunamistrzowie.   

Na podstawie informacji od Organizatora
Zdjęcia: Marcin Mazik

Czym żyje miasto
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Karta rowerowa dla młodych cyklistów
W siedzibie Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Czę-
stochowie odbył się egzamin na 
kartę rowerową. Do egzaminu teo-
retycznego oraz praktycznego zor-
ganizowanego przez częstochowską 
drogówkę przystąpiło 12 uczniów. 
Karta rowerowa pozwoli młodym 
cyklistom korzystać również z hu-
lajnogi elektrycznej. 

Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego częstochowskiej komendy w 
ramach akcji „Jednośladem bezpiecz-
nie do celu” zorganizowali egzamin 
teoretyczny oraz praktyczny na kar-
tę rowerową. Współorganizatorami 
byli również Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego, Automobilklub 
Jurajski, Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Częstochowie oraz Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Częstochowie. W 
egzaminie wzięło udział 12 dzieci. 
Uczestnicy musieli najpierw zdać test, 
by następnie przystąpić do egzaminu 
praktycznego. Tam musieli sprawnie 
pokonać tor, sygnalizować wykony-
wane manewry oraz pamiętać o obo-
wiązujących przepisach. Policjantka 
sierż. sztab. Beata Witos zwracała 
uwagę na to, jak cykliści radzą sobie 
z przeszkodami oraz w jaki sposób 
pokonują trasę, brała też pod uwagę 
czy właściwie interpretują znaki dro-
gowe oraz sygnalizują wykonywane 
manewry. Funkcjonariusze bowiem 
muszą mieć pewność, że przyszły 
pełnoprawny uczestnik ruchu drogo-
wego nie stworzy zagrożenia ani dla 
siebie, ani też innych uczestników w 
ruchu drogowym. Dzieci oraz osoby 
biorące udział w wydarzeniu mo-

gły spróbować swoich umiejętności 
poruszania się hulajnogą, za co były 
nagradzane dyplomami. Uczestni-
cy akcji otrzymali również elementy 
odblaskowe, dzięki którym będą czuć 
się bardziej bezpiecznie na drodze, a 
przede wszystkim lepiej widoczne. 
WORD zaprezentował symulator da-
chowania, z którego mogli skorzystać 
opiekunowie dzieci oraz osoby, które 
ukończyły 18 rok życia. Ratownicy 
zaś utrwalali młodym cyklistom za-
sady udzielania pierwszej pomocy. 

Wszyscy, którzy tego dnia przy-
stąpili do egzaminu, pomimo stresu, 
zaliczyli go. Gratulujemy i życzymy 
wszystkim bezpiecznej jazdy. 

Warto przypomnieć, że do egza-
minu na kartę rowerową mogą przy-
stąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. 
Zajęcia dla uczniów przygotowu-

jących się do ubiegania o wydanie 
tego dokumentu prowadzą nauczy-
ciele posiadający odpowiednie kwa-
lifikacje. Egzamin składa się z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej. 
Jednocześnie przypominamy, że aby 
legalnie jeździć rowerem, hulajnogą 
elektryczną lub urządzeniem trans-
portu osobistego po drogach publicz-
nych przed uzyskaniem pełnoletno-
ści musimy posiadać kartę rowerową, 
chyba że posiadamy już dokument 
prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 
lub T. Przypominamy również o wła-
ściwym korzystaniu z dróg, a także 
dbaniu o prawidłowe wyposażenie 
rowerów. 

Kronika policyjna

Chciała skoczyć z wiaduktu. Policjanci z „Trójki” zapobiegli tragedii
Kolejny raz mundurowi z Częstochowy udo-

wodnili, że ludzkie życie nie jest im obojętne. 
Policjanci z komisariatu III uratowali nastolatkę, 
która chciała skoczyć z wiaduktu. Dzięki szybkiej 
i sprawnie przeprowadzonej interwencji, dziew-
czynka trafiła pod opiekę specjalistów. 

2 umundurowanych policjantów pozuje do 
zdjęcia na tle radiowozu 

Dyżurny częstochowskiej komendy został poin-
formowany o możliwej próbie samobójczej 14-lat-
ki, która znajdowała się po zewnętrznej stronie 
wiaduktu na Północy. Młodszy aspirant Zbigniew 
Świda nawiązał z dziewczynką rozmowę i tym sa-
mym odwrócił jej uwagę, w tym czasie starszy po-

sterunkowy Adrian Staniec podbiegł do 14-latki i w 
bezpieczny sposób ściągnął ją z wiaduktu. Dziew-
czynka trafiła pod opiekę specjalistów. 

Po raz kolejny częstochowscy stróże prawa zdą-
żyli na czas i zapobiegli tragedii. 

Zawsze tego typu zgłoszenia traktujemy z naj-
wyższym priorytetem, bo najważniejsze jest zawsze 
zdrowie i życie ludzkie. Bardzo często osoby planu-
jące popełnić samobójstwo, wcześniej dają sygna-
ły ostrzegawcze. Nie ignorujmy cichego wołania o 
pomoc. Dajmy im odczuć, że w tej trudnej sytuacji 
nie są same. Bądźmy empatyczni. Szczera rozmo-
wa i pomoc specjalisty może uratować takiej osobie 
życie. 

Wykaz telefonów, gdzie osoby mogą otrzymać 
specjalistyczne wsparcie i pomoc: 

• Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kry-
zysie Psychicznym dla dorosłych: 800 702 222. 

• Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123. 
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 

111. 
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 

Dziecka: 800 121 212. 
• Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w ro-

dzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002. 
• W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia należy 

dzwonić pod numer alarmowy 112. 

Kronika policyjna

Działkowcu! Nie zostawiaj wartościowych przedmiotów na terenie ogrodów 
Kronika policyjna

W ostatnim czasie nasiliły się 
włamania do altanek na terenie 
ogrodów działkowych w Częstocho-
wie. Najwięcej zdarzeń odnotowali 
policjanci z komisariatu II na pod-
ległym terenie. Apelujemy o wzmo-
żenie czujności! 

W ostatnim czasie na terenie jed-
nego z ogrodów działkowych w Czę-
stochowie doszło do kilku kradzieży 
z włamaniem. Przestępca pokonywał 
zabezpieczenia budynków w postaci 
kłódek przecinając je ostrym narzę-
dziem. Łupem włamywacza padały 
głównie kosiarki, sprzęt i urządzenia 
ogrodnicze oraz elektronarzędzia. 

Apelujemy do działkowców o 
wzmożoną czujność i odpowiednie 

zabezpieczenie obiektu, a także w 
miarę możliwości o nieprzechowy-
wanie wartościowych przedmiotów 
na działce. 

Działkowcu: 
• schowaj narzędzia, meble ogro-

dowe, aby nie kusiły złodziei, a 
bardziej wartościowe przedmioty 
zabierz do miejsca, gdzie sprawu-
jesz nadzór; 

• spisz numery seryjne urządzeń 
i sprzętu, który pozostawiasz na 
działce. Zachowaj dokumen-
ty gwarancyjne, a wartościowe 
przedmioty możesz oznaczyć w 
trwały i widoczny sposób, w razie 
potrzeby zrób dokumentację fo-

tograficzną; 
• zwracaj uwagę na osoby niezna-

jome, które chodzą po terenie 
ogrodu lub dziwnie się zachowu-
ją. Jeżeli zauważysz nieznany ci 
pojazd, który parkuje w okolicy, 
postaraj się zapamiętać jego nu-
mer rejestracyjny i markę; 

• przebywając na terenie ogrodów 
działkowych lub opuszczając go, 
zwróć też uwagę na działkę są-
siada. Zwracaj uwagę na hałasy, 
wynoszenie mebli lub sprzętów 
przez obce osoby, którym nie to-
warzyszy nikt ze znanych nam 
sąsiadów. Pamiętaj o tym, że są-
siedzka czujność jest niezastąpio-
na. 

Jeśli zauważysz, że w altanie doszło 
do włamania czy kradzieży nie doty-
kaj niczego, by nie dopuścić do za-
tarcia śladów pozostawionych przez 
przestępcę. Niezwłocznie powiadom 
organy ścigania dzwoniąc pod numer 
alarmowy 997 lub 112. 

Apelujemy również o niezwłoczne 
przekazywanie Policji wszelkich in-
formacji na temat osób oferujących 
sprzedaż elektronarzędzi niewiado-
mego pochodzenia, a w szczególno-
ści, gdy mamy podejrzenia, że ofe-
rowane przedmioty mogą pochodzić 
z przestępstwa (gdy na przykład ich 
cena jest niewspółmierna do wartości 
sprzętu). 
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Politechnika Częstochowska
Bo ruch to zdrowie

Politechnika Częstochowska i Jurajska Gmina 
Olsztyn zapraszają na marszobieg terenowy 
15.10.2022 r. o godz.9:00. Zbiórka - GOSiR w 
Olsztynie, ul. Zielona 66, Olsztyn. Każdy znajdzie 
coś dla siebie, szczegółowy program znajduje się 
na stronie: https://pcz.pl/wydarzenia/marszobieg-
terenowy-60.html

PRZYJDŹ I BAW SIĘ Z NAMI!!! 
ZAPRASZAMY!

Politechnika Częstochowska
25-lecie Wydziału Infra-
struktury i Środowiska 
Politechniki Często-
chowskiej

W tym roku Wydział Infrastruktury i Środo-
wiska obchodzi Jubileusz 25 – lecia powstania. 
Historia kierunku inżynieria środowiska rozpo-
częła się w 1975 r.. Powstał wtedy Instytut Inży-
nierii Lądowej.  

W 1997 roku dzięki staraniom prof. dra hab. inż 
Januarego Bienia Instytut został przekształcony w 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Obec-
nie nosi nazwę Wydział Inżynierii i Środowiska i 
posiada pełne prawa akademickie, w tym prawa 
doktoryzowania oraz nadawania stopnia doktora 
habilitowanego. Wydział tworzą trzy katedry: Sie-
ci i Instalacji Sanitarnych, Inżynierii Środowiska i 
Biotechnologii oraz Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych. Mury Wydziału opuściło dotych-
czas ponad 5500 absolwentów.  

Jubileuszowi towarzyszy trzydniowa konferen-
cja „Energia – Klimat – Środowisko – 25-lecie Wy-
działu Infrastruktury i Środowiska”. Otworzyli ją 
Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. 
inż. Norbert Sczygiol oraz Dziekan WIiŚ prof. dr 
hab. inż. Izabela Majchrzak – Kucęba. W konfe-
rencji biorą udział przedstawiciele z polskich i za-
granicznych ośrodków naukowych, m.in. : Włoch, 
Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy.

M. Fijołek
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Bądź eko

Węgiel aktywny
W procesach uzdatniania wody najczęściej 

stosowanym adsorbentem jest węgiel aktywny. 
Ten amorficzny materiał węglowy charakteryzu-
je się rozwiniętą wewnętrzną powierzchnią i wy-
sokim stopniem porowatości.  

Oczyszczające właściwości węgla aktywnego 
dostrzegli już starożytni Egipcjanie i Hindusi fil-
trując wodę pitną przez skarbonizowany węgiel 
drzewny. Hipokrates i jego uczniowie polecali uży-
cie sproszkowanego węgla drzewnego do aplikowa-
nia na rany, przez co goiły się one znacznie szybciej 
i nie wydzielały niemiłego zapachu. Warto także 
wspomnieć, że węgiel aktywny do dziś jest wyko-
rzystywany przez Aborygenów i niektóre plemio-
na afrykańskie. Ludność ta stosuje węgiel do „wy-
ciągania” trucizny z ran powstałych po ukąszeniu 
pająków, skorpionów, czy jadowitych węży. Już w 
wieku XVIII węgiel z powodzeniem wykorzysty-
wano do usuwania z wody zapachu oraz barwy. 
Pierwsza przemysłowa produkcja tego adsorben-
tu rozpoczęła się na przełomie XIX i XX wieku i 
wówczas stosowano go do rafinacji cukru. Węgle 
aktywne znalazły również zastosowanie podczas I 
wojny światowej, kiedy to używano ich w maskach 
przeciwgazowych do ochrony dróg oddechowych 
przed niebezpiecznymi parami i gazami. 

Obecnie węgle aktywne są uniwersalnymi i wy-
jątkowymi adsorbentami wykorzystywanymi do 
usuwania szkodliwych substancji organicznych 
i nieorganicznych oraz barwy, smaku i zapachu z 
wód i ścieków. Znalazły zastosowanie w przemy-
śle farmaceutycznym i chemicznym oraz w prze-
twórstwie żywności. Używa się ich również do 
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach miesz-
kalnych. Sorpcję na węglu aktywnym stosuje się 
przede wszystkim do usuwania z wody związków 
organicznych pochodzenia naturalnego jak i an-
tropogenicznego, usuwania manganu, chromu i in-
nych zanieczyszczeń nieorganicznych, jak  również 
wirusów. Ten szeroki wachlarz możliwości wynika 

z faktu, iż węgle aktywne charakteryzują się dużą 
powierzchnią właściwą i rozwiniętą strukturą po-
rowatą. 

Najczęściej węgiel aktywny produkuje z węgli: 
brunatnego, kamiennego oraz drzewnego, antracy-
tu, pestek owoców, trocin, torfu, łupin orzechów, 
koksu. 

W adsorpcji zanieczyszczeń najważniejszą rolę 
odgrywa powierzchnia właściwa sorbentu, czy-
li powierzchnia, jaka przypada na daną jednostkę 
masy, zazwyczaj wyrażoną w m2/g. Wskaźnik ten 
uzależniony jest od porowatości, jaką posiada ad-
sorbent. Im więcej porów o najmniejszej średnicy, 
tym powierzchnia właściwa większa. Z uwagi na 
to, iż sorpcja na materiale porowatym wiąże się z 
transportem zanieczyszczeń do wewnętrznej czę-
ści porów, dlatego porowata struktura adsorbentu 
może wpłynąć znacząco na to, jakie zanieczyszcze-
nia zostaną wychwycone. Jeżeli dany sorbent ma 
dużo porów o małych rozmiarach, to wtedy nie 
będzie występować dyfuzja dużych cząsteczek ad-
sorbatów. 

Węgiel aktywny ma także zastosowanie w me-
dycynie, przede wszystkim jako specyfik na bie-
gunkę – posiada bowiem zdolności wiązania z 
innymi substancjami. Produkt więc absorbuje 
m.in. bakterie i toksyny wywołujące biegunkę, 
a następnie pozbywa się ich z organizmu (węgiel 
aktywny po doustnym podaniu nie wchłania się z 
przewodu pokarmowego, ale jest wydalany wraz 
z kałem). Oprócz tego - węgiel aktywny pokrywa 
błonę śluzową przewodu pokarmowego, chroniąc 
go tym samym przed działaniem nieprzyjaznych 
substancji. Trzeba tylko pamiętać, że węgiel może 
być przyjmowany przez krótki czas ze względu na 
wchłanianie enzymów trawiennych wraz z witami-
nami. 

Węgiel aktywny możemy spotkać także w ko-
smetyce. Jest wykorzystywany przy produkowaniu 
preparatów niwelujących takie problemy jak: trą-

dzik, zaskórniki, czy przetłuszczające się włosy (w 
tym celu można samemu przygotować maseczkę 
na twarz, łącząc rozkruszoną tabletkę węgla aktyw-
nego np. z jogurtem naturalnym).  

U osób mających kłopoty z łupieżem - węgiel 
sprawdzi się jako dobroczynny środek wspomaga-
jący leczenie tej przypadłości.  

Węgiel aktywny jest również składnikiem wy-
bielających past do zębów. Dzięki zawartości 
związków garbnikowych pasta taka bardzo dobrze 
pomaga usuwać przebarwienia wynikające np. z 
częstego picia kawy lub herbaty. 

Węgiel wykorzystywany jest także do produ-
kowania wkładów do masek ochronnych oraz do 
wytwarzania filtrów do wody i filtrów powietrza. 
Stosuje się go także do klarowania hydrolizatów 
białkowych, moszczów, win i soków, przy produk-
cji spirytusu, czystego cukru, do rozdzielania mie-
szanin gazowych, oczyszczania par i gazów.  

dr inż. Ewa Okoniewska 
Politechnika Częstochowska 

Wydział Infrastruktury i Środowiska 
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych

Węgiel aktywny (źródło własne)

Zdrowie
Szkoła rodzenia dla częstochowianek

Miejski Szpital Zespolony zaprasza miesz-
kanki Częstochowy do udziału w kolejnej edycji 
szkoły rodzenia organizowanej w ramach pro-
gramu edukacji przedporodowej. 

Program adresowany jest do częstochowianek 
między 21. a 26. tygodniem ciąży i ma na celu 
wszechstronne przygotowanie kobiety ciężarnej i 
osoby towarzyszącej do bezpiecznego i aktywnego 
porodu z wykorzystaniem naturalnych metod ła-
godzenia bólu porodowego oraz połogu, karmienia 
naturalnego i opieki nad noworodkiem. 

- Podczas spotkań przyszli rodzice dowiedzą 
się, jak dbać o siebie oraz troszczyć się o zdrowie i 
bezpieczeństwo swojego dziecka. Szpital zapewni 
także możliwość zapoznania się z pracownikami i 
rozmieszczeniem Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego przy ul. Mickiewicza 12 – mówi Wojciech 

Konieczny - dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w Częstochowie.  

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach na 
pierwszym spotkaniu będą musiały wypełnić pi-
semne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach i przed-
stawić kartę przebiegu ciąży i ostatni wynik USG 
oraz dostarczyć decyzję osoby prowadzącej ciążę 
dotyczącą wykonywania przez kobietę ciężarną 
ćwiczeń gimnastycznych. Decyzja powinna być 
wydana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpo-
częciem zajęć. 

Zajęcia rozpoczną się w październiku i będą od-
bywać się raz w tygodniu. Kobiecie może towarzy-
szyć jedna osoba. 

Zapisy telefoniczne przyjmowane są od ponie-
działku do piątku w godzinach 10.00-14.00 pod 
numerem telefonu 34 370 24 39. Na podstawie informacji z Wydziału Zdrowia UM
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Terminy postępowań, czyli przystępnie o tym, dlaczego 
rozstrzygnięcie spraw i wydanie decyzji wymaga czasu

Postępowania prowadzone m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie realizowane są w oparciu o przepisy Kodeksu Po-
stępowania Administracyjnego. Większość załatwianych spraw kończy się 
wydaniem decyzji administracyjnej, która określa w jaki sposób dana spra-
wa została załatwiona. Decyzje najczęściej dotyczą przyznania pomocy, o 
którą wnioskował klient lub uzasadnienia odmowy jej przyznania.

Często podnoszona jest kwestia terminów, w jakich sprawy urzędowe są 
załatwiane i wydawane są decyzje. Klienci oczekują, co zrozumiałe, by ich 
sprawy były załatwiane jak najszybciej. Sprawne  załatwianie spraw jest rów-
nież priorytetem dla urzędników MOPS, warto jednak wiedzieć, że wydanie 
decyzji wymaga wykonania szeregu czynności, a każdy urzędnik zobowiązany 
jest do wnikliwości i staranności oraz zgromadzenia materiału dowodowego, 
pozwalającego na prawidłową ocenę sytuacji klienta.

Decyzja administracyjna to bardzo ważny dokument urzędowy, zawiera ona 
szereg istotnych informacji – nie tylko samo stwierdzenie jaką decyzję podjął 
urząd w sprawie, z którą zwrócił się klient, ale także najczęściej jej szerokie 
uzasadnienie. Jak czytamy w kpa: „Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w 
szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 
dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym do-
wodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne 
- wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”. 
W decyzji przywołuje się więc zarówno przepisy prawa, na których oparł się 
urząd, ale również opisany jest szczegółowo materiał dowodowy w sprawie, 
wszelkie zgromadzone dokumenty, informacje i to jaki mają one wpływ na 
wydanie takiej a nie innej decyzji. Prowadzenie spraw administracyjnych to 
skomplikowane postępowanie, a jego prawidłowe przeprowadzenie wymaga 
czasu.

Co o terminach mówią przepisy? Zgodnie z art. 35 kpa: „organy admini-
stracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki”. „Nie-
zwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w 
oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia 
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane 
z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do 
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ”.

A co z trudniejszymi sprawami? Dalej w kpa czytamy: „Załatwienie sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu 
odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania”.

W takich przypadkach, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy w termi-
nie, organ administracji publicznej ma obowiązek zawiadomić o tym stronę 
postępowania podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Warto wspomnieć, że termin miesiąca, z możliwością wydłużenia do 
dwóch (jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana), nie zawsze jest możli-
wy do dotrzymania, mimo starań pracownika MOPS i woli jak najszybszego 
rozstrzygnięcia. Zdarzają się sytuacje, które nie są zależne od pracowników 
ośrodka pomocy społecznej, a które sprawiają, że ustawowe terminy ulegają 
wydłużeniu – jest to zgodne z przepisami i często organ odwoławcze potwier-
dzają, że wydłużenie terminu było konieczne dla prawidłowego załatwienia 
sprawy.

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do wydłużenia terminów roz-
strzygania spraw prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej?
• Oczekiwanie na dokumenty, które klient zobowiązał się dostarczyć.
• Oczekiwanie na realizację zobowiązań zawartych w kontrakcie socjalnym, 

które klient powinien wykonać we wskazanym terminie np. podjęcie le-
czenia odwykowego w centrum terapii i jego kontynuowanie.

• Oczekiwanie na dostarczenie przez inne instytucje dokumentów, które są 
niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia sprawy np. z komisariatu Po-

licji, ZUS-u, KRUS-u, Centrum Usług Wspólnych, spółdzielni mieszka-
niowych, przychodni lekarskich. Dzieje się tak między innymi przy wnio-
skach kierowanych przez szpitale dotyczących potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej. W powyższej sytuacji postępowania trwają 
najdłużej nawet do kilku miesięcy ponieważ często osoby, których doty-
czy potwierdzenie prawa do opieki zdrowotnej nie są znane pracownikowi 
socjalnemu, zdarza się, że podany jest błędny adres zamieszkania, nie jest 
znana rodzina osoby, której sprawa dotyczy.  

• Zdarza się również, iż pozyskane w trakcie postępowania dowodowego 
informacje mogą generować konieczność kierowania dodatkowych pism 
czy zapytań do innych instytucji i konieczne jest ponowne oczekiwanie na 
odpowiedź.

• Postępowanie może się również przedłużyć, z uwagi na brak możliwości 
nawiązania kontaktu z klientem (nie stawia się na wezwanie, nie wpuszcza 
do mieszkania pracownika socjalnego, nie podejmuje współpracy).

• Zdarzarzają się również sprawy, dla których zasadnym jest zawieszenie 
postępowania, a więc wstrzymanie terminu prowadzonej sprawy. Kodeks 
postępowania administracyjnego przewiduje kilka przyczyn zawieszenia 
postępowania, jednak tym najczęściej stosowanym w pomocy społecznej 
jest zapis art. 97 § 1 pkt 4, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zale-
ży od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia  przez inny organ lub sąd. 
Warto wspomnieć, iż zawiesić postępowanie można również na wniosek 
strony w sytuacjach, gdy nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie 
zagraża to interesowi społecznemu.

Przedstawione wyżej przykłady, nie wyczerpują katalogu przyczyn, dla któ-
rych postępowanie może się wydłużyć,  ponieważ każda sytuacja jest inna i 
wymaga indywidualnego podejścia. To o czym warto pamiętać, to obowiązek, 
który spoczywa na każdym urzędniku do prowadzenia postępowań wnikliwie, 
rzetelnie i zgodnie z prawem. Urzędnik nie może zgodnie z oczekiwaniami i 
prośbami klienta rozstrzygnąć sprawy na jego korzyść, jeśli nie pozwalają na 
to przepisy, nie może także pominąć istotnych dokumentów, bądź zrezygno-
wać z wnikliwego zbadania sytuacji, nawet jeśli takie postępowanie pozwoliło 
szybciej uzyskać pomoc. Nie oznacza to wcale, że pracownikom MOPS bra-
kuje empatii, wręcz przeciwnie, ich nadrzędnym celem jest dobro klienta i 
udzielenie pomocy osobie w trudnej sytuacji w możliwie najkrótszym czasie. 
Decyzje jednak zawsze muszą być wydawane zgodnie z literą prawa, dochowa-
niem procedur i dokładnością, stąd tak skrupulatne gromadzenie dokumen-
tów i drobiazgowe prowadzenie postępowań. To ważne nie tylko dla urzędni-
ka, ale także dla samych osób zwracających się po pomoc, by miały pewność, 
że dochowano wszelkiej staranności przy rozpatrywaniu ich sprawy, wydana 
decyzja jest prawidłowa, a finanse publiczne są właściwie wydatkowane.

MOPS
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Pomagamy
Jak wywołać uśmiech dziecka? 

W Teatrze im. Adama Mickiewicza odbył się uroczysty finał akcji cha-
rytatywnej „Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny”, w ramach której dzieci z 
rodzin potrzebujących wsparcia otrzymały plecaki szkolne z pełnym wy-
posażeniem. 

To już dwudziesta pierwsza edycja akcji. W tym roku dzięki darczyńcom 
zebrano fundusze na zakup 200 wyprawek szkolnych. Koszt plecaka i wypraw-
ki to około 250 zł.   

- Ogromnie dziękuję naszym darczyńcom za to, że ponownie otworzyli swoje 
serca i pomogli nam zrealizować akcję. To duża grupa ludzi, zarówno przedsię-
biorcy, jak i osoby prywatne – mówi Marta Zmitrukiewicz, prezes Fundacji Dla 
Rozwoju. - Dzieci podczas finału otrzymały piękne, wysokiej jakości plecaki, a w 
nich wyposażenie. W środku znalazły się  m.in. bidony, śniadaniówki, komplet 
zeszytów oraz zestaw artykułów plastycznych. 

O tym jak potrzebne są takie przedsięwzięcia mówił podczas finału akcji 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk: - Mam nadzieję, że dobrze wykorzystacie 

te plecaki, że pomogą Wam w tym, by lepiej się uczyć, by lepiej zdobywać wie-
dzę. Poznawać kolejnych przyjaciół, by wracać do szkoły z uśmiechem. Dzięki 
tym plecakom będziecie mogli przygotować się do tego, co czeka Was w tym 
roku szkolnym. 

Po wręczeniu plecaków obdarowane dzieci i ich opiekunowie obejrzeli 
spektakl „Mały Książę”. To opowieść niosąca uniwersalne wartości – takie jak 
potrzeba miłości, przyjaźni, empatii. 

- Mały Książę będzie znakiem naszego bycia blisko siebie – zapewnia reży-
serka spektaklu Agnieszka Baranowska. - Naszej wrażliwości, współodczuwa-
nia, uważności na świat i na to, co dzieje się w naszym życiu. 

Akcja „Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny” zorganizowana została przez 
Radnego Miasta Częstochowy Dariusza Kapinosa oraz Fundację Dla Rozwo-
ju. Patronat nad nią objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Leszka Pilichowskiego
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Co zdobi człowieka?

Magazyn odzieży to jedno z naj-
bardziej rozpoznawalnych działań, 
które jest pomostem między miesz-
kańcami i mieszkankami Często-
chowy, a osobami które statutowo 
wspiera Fundacja Chrześcijańska 
„Adullam”. Zapotrzebowanie w tym 
zakresie jest bardzo duże, stąd czę-
sto zwracamy się w dodatkowych 
zbiórkach, wpisach w mediach spo-
łecznościowych o przekazywanie 
ubrań, które mogą zyskać „drugie 
życie” … i tutaj niejednokrotnie sy-
tuacja zaczyna się komplikować.

„Od kilku miesięcy zastanawiamy 
się w naszym zespole, jak podejść do 
tematu zbiórek odzieży. To sprawa 
delikatna, wymagająca wyczucia, ale 
przede wszystkim zrozumienia, w 
jakim celu przekazujemy ubrania” – 
wyjaśnia Elżbieta Ferenc, prezes Fun-
dacji Chrześcijańskiej „Adullam”.

Dziennie z magazynu odzieży 

przy ulicy Krakowskiej 34 korzysta 
kilkadziesiąt osób. Najczęściej są to 
mężczyźni, stąd największe zapotrze-
bowanie jest na ubrania męskie takie 
jak:  koszulki z długim i krótkim ręka-
wem, bluzy dresowe, polary, cienkie 
swetry i koszule flanelowe, spodnie 
jeansowe lub inne codzienne z dłu-
gimi i krótkimi nogawkami, spodnie 
dresowe, kurtki, paski do spodni, wy-
godne obuwie sportowe, zimowe lub 
letnie. Przyjmujemy także ubrania 
dla kobiet i dzieci oraz drobny sprzęt 
gospodarstwa domowego. „Jednym 
słowem przyjmujemy takie rzeczy, 
które są podstawowymi jeżeli chodzi 
o ubranie, i najpotrzebniejszymi w 
domu – talerze, garnki, kubki, sztuć-
ce” – podkreśla Iwona Noga, która 
pracuje w fundacyjnym magazynie.

„Przez szereg lat wspólnie z dar-
czyńcami wypracowaliśmy model 
współpracy, obejmujący m.in. cha-
rakterystykę osób, które odbierają od 
nas odzież i inne produkty. Mówi-
liśmy, w jakiś sposób należy dostar-
czać do nas ubrania, i w jakim stanie. 
W ostatnich latach uległo to znaczne-
mu pogorszeniu. Z jakiś przyczyn ten 
komunikat nie dotarł do niektórych 
mieszkańców i mieszkanek Często-
chowy. Potraktowali nasz magazyn 
jak śmietnik, i przynosili nam ubrania 

brudne, niewyprane, podziurawio-
ne” – zauważa ze smutkiem Elżbieta 
Ferenc. Główną dewizą magazynu 
jest dzielenie się rzeczami z człowie-
kiem, będącym w potrzebie, tak jak 
byśmy pomagali sobie. Osoby, które 
przychodzą do Fundacji po ubrania 
często mają niski status społeczny, 
niskie poczucie własnej wartości, ni-
skie dochody, a mieszkania w których 
żyją nie są wyposażone w podstawo-
we sprzęty gospodarstwa domowy 
(np. pralka, środki czystości). Dla-
tego prosiliśmy, i otrzymywaliśmy 
ubrania wyprane, równo poskładane, 
bez większych uszczerbków. W ten 
sposób osoba, która korzysta z ubrań 
„z drugiej” ręki potraktowana jest 
godnie. Nikt przecież nie nosi ubrań 
poplamionych, porozrywanych z wi-
docznymi dziurami. Pytanie dlaczego 
tak mają chodzić podopieczni naszej, 
ale i każdej fundacji, która zajmuje 
się wsparciem osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym.

Z troski o drugiego człowieka zo-
stają zmienione godziny funkcjono-
wania oraz sposób odbierania przy-
niesionych rzeczy i ubrań.

Punkt wydawania odzieży

• czynny jest od poniedziałku do 
piątku od godziny 10.00 do 17.00 
(z wyłączeniem dni świątecz-
nych), w soboty od godziny 13.00 
do 15.00,

• ubrania odbierane są przez pra-
cownika Fundacji i przeglądane 
na miejscu,

• nie odbieramy rzeczy w niedziele, 
dni świąteczne (ustawowo wolne 
od pracy), w czasie Wigilii i Wiel-
kiej Soboty,

• prosimy o niezostawianie rzeczy 
pod biurem lub na terenie Fun-
dacji w czasie nieobecności osoby 
odpowiedzialnej za ich odbiór,

• nie przyjmujemy rzeczy brud-
nych, poplamionych, zmechaco-
nych, podartych, kożuchów, fu-
ter, garniturów, rzeczy modnych 
w minionych dekadach, kołder z 
pierza.

Adres punktu wydawania odzieży 
się nie zmienił, to siedziba Fundacji 
Chrześcijańskiej „Adullam” przy uli-
cy Krakowskiej 34 w Częstochowie.

Anna Klim

Fot. ubrania pozostawione na ławce, 
na terenie Fundacji Chrześcijańskiej 

„Adullam”

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Jeśli w Twojej szafie wciąż zalegają niepotrzebne zimowe ubrania, mo-
żesz dołączyć do zbiórki pt. „Ubierz w kurtkę bezdomnego”. Jej pomysło-
dawczynią jest częstochowska radna Ewa Lewandowska. 

Akcję zaplanowano na 15 października br. Organizatorzy chcą zebrać jak 
najwięcej zimowej odzieży, kocy, ale przede wszystkim butów, by jeszcze przed 
pierwszymi mrozami trafiły do potrzebujących z terenu miasta Częstochowy.

- Niestety, ciepła kurtka to dla wielu osób bezdomnych marzenie, dlatego tym 
bardziej cenne są wszystkie odruchy serca naszych wspaniałych darczyńców – 
mówi radna Ewa Lewandowska.  

Tradycyjnie zbiórka odbędzie się w trzech punktach miasta i w jednym 
poza: na Promenadzie Czesława Niemena ( godz.9.00-10.00 ), na parkingu 
przy ul. Waszyngtona vis a vis Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza ( godz. 10.15-11.15 ), przy Centrum Handlowym Jagielloń-
czycy ( godz. 11.30 - 12.30 ) oraz w Hucie Starej B ( godz.12.45-13.15). Czę-
stochowianki i częstochowianie oraz mieszkańcy okolic będą mogli przekazać 
nie tylko kurtki, ale także koce, pościel,  ubrania, artykuły chemiczne oraz 
obuwie -  dla dorosłych i dla dzieci. 

- Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy do tej pory zaangażowali się w 
naszą akcję. Czekamy na wszystkich, dla których los potrzebujących nie jest obo-
jętny – mówi radna Ewa Lewandowska.  

Zebrane rzeczy tak jak zwykle trafią do podopiecznych Fundacji Chrze-
ścijańskiej Adullam, która od wielu lat niesie pomoc bezdomnym.

Pomagamy
Pomóż, by przetrwali!
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Felieton

Parkuj jak człowiek
Jak Częstochowa długa i szeroka, 

rozkwita proceder parkowania ,,na 
dziko”, ,,na bakier”, ,,po zbójecku” – 
jak zwał, tak zwał. Figura zbója sama 
się narzuca, kiedy widzi się bezwstyd-
ność, a zarazem inwencję, z jaką pi-
raci parkowania upychają swoje że-
lastwo tam, gdzie żaden prawodawca 
tego nie przewidział i na to nie ze-
zwolił. Mamy zatem auta na chodni-
kach jako tor przeszkód dla kobiet z 
wózkami, ludzi starszych czy tych po-
ruszających się z trudnością. Mamy 
mobilne zawalidrogi porzucone ,,na 
chwileczkę” na ścieżkach rowero-
wych. Chwileczkę, która trwa tyle, co 
popołudniowa wizyta u teściowej czy 
herbatka u cioci. Auta blokują wjazdy, 
wyjazdy, drogi ewakuacyjne. Okolice 
przejść dla pieszych to też magnes dla 
patoszoferów. Tak jak i miejsca dla 
taksówek czy… zatoki autobusowe.

Każdego dnia ktoś dzwoni do 
strażników miejskich i prosi, aby tu 
czy tam zrobić porządek z parkowa-
niem ,,na nielegalu”. I to się chwali, bo 
znaczy, że jest nas coraz więcej – tych, 

którzy już nie mogą tego znieść. Tyle 
że patrole Straży Miejskiej nie dotrą 
zawsze i wszędzie tam, gdzie do ta-
kich wykroczeń dochodzi. Oprócz 
borykania się z tym zjawiskiem, 
funkcjonariusze reagują na wanda-
lizm, dewastacje, naruszenia porząd-
ku, jeżdżą do zdarzeń, które wypatrzy 
monitoring, a ich szeregi nie są zbyt 
liczne… Zresztą nie chodzi tu o re-
kordy zakładanych blokad czy zuży-
tych bloczków mandatowych. Chodzi 
o to, żebyśmy się w końcu ogarnęli z 
tym parkowaniem.  

Osobna kwestia to robienie sobie 
miejsc postojowych z trawników. Nie 
ma u nas dzielnicy wolnej od tego 
rodzaju ,,autowandalizmu”. Niepra-
widłowego parkowania na asfalcie 
dopuszczają się często przyjezdni, 
lecz praktyka rozjeżdżania trawy jest 
domeną także nas samych, właścicie-
li tablic spod znaku ,,SC”. Doprawdy 
trudno pojąć, czemu tak wielu z nas 
nie pojmuje, jak cenne są zielone po-
łacie naszych osiedli, jakim dobrem 
jest trawiaste podłoże, gdy słupki 

termometrów sięgają 40 kresek w 
słońcu. Albo gdy po tygodniach bez 
deszczu przychodzą trwające całe 
doby ulewy i coś te potoki wody musi 
wchłonąć. Tymczasem my beztrosko 
rozgniatamy oponami trawę dzień w 
dzień. Wyjeżdżone, brunatne, ohyd-
ne placki suchej ziemi pożerają rok w 
rok kolejne metry trawników.

I nie o brak legalnych miejsc do 
parkowania tu chodzi. Jasno wyty-
czone, oznakowane miejsca postojo-
we stoją wieczorem i nocą puste, za 
to w osiedlowych zakamarkach, jak 
najbliżej bloków (żeby do auta moż-
na było wejść niemal prosto z łóżka) 
zalegają przez długie godziny pojazdy 
duże i małe, osobówki ,,dyskretnie” 
i ,,pomysłowo” wpasowane w lukę w 
żywopłocie albo dostawczaki, który-
mi rano wyruszy się do pracy…

Nie od razu i nie wszędzie da się 
zainstalować bariery, które fizycz-
nie uniemożliwią wjazd na ,,zielone”. 
Choć miasto i tego sposobu się chwy-
ta. Trawniki bywają dewastowane do 
tego stopnia, że trawy już tam prawie 

nie ma, a wtedy zawsze można powie-
dzieć: ,,tu przecież nie ma roślin, któ-
re mój samochód mógłby zniszczyć”. 
Fakt – nie ma, bo wspólnymi siłami, 
metr po metrze, pozbyliśmy się ich na 
własne życzenie. Mało kto pamięta, 
że kiedyś był tam trawnik. Za to każ-
dy wie, że z mieszkania do auta ma 
,,dwa kroki”. Jeden po betonie, inny 
po piaszczystej ziemi, którą sam sobie 
tam zafundował.    

Więc weź, człowieku, i parkuj po 
ludzku! Tam, gdzie jest to zgodne z 
przepisami i gdzie nie niszczy to uro-
dy naszego otoczenia. A ta w ogrom-
nym stopniu tkwi w zieleni. Jej war-
tość idzie w górę z każdym rokiem, 
w miarę, jak nasilają się objawy ka-
tastrofy klimatycznej – upały, susze, 
nagłe nawałnice. Trzymaj więc cztery 
kółka z dala od trawników, bo jak nie 
ty, to twoje dzieci dożyją czasu, gdy 
auta będą im się topić tuż pod oknem. 
Na ubitej, wypalonej ziemi.

Marcin Breczko


