
Szanowni Państwo!
Miasto tworzą mieszkańcy, których 

dobro jest podstawą działań samorządu. 
Żyjecie tu, uczycie się i pracujecie, dlate-
go tak ważne jest byście znali możliwości 
rozwoju dla siebie i swoich dzieci, a jest ich 
coraz więcej. Inwestorzy doceniają często-
chowskie kadry, wysoką kulturę pracy, a 
my mamy świadomość, że jesteście naszym 
najlepszym atutem inwestycyjnym, dlate-
go wspieramy szkolnictwo techniczne oraz 
częstochowskie uczelnie.

Staraniami (obecnego) samorządu i 
parlamentarzystów w 2014 na terenie na-
szego miasta powstały tereny objęte statu-
sami specjalnych stref ekonomicznych. To 
wyjątkowa pomoc dla nowych inwestorów 
i dla przedsiębiorców, którzy chcieliby roz-
wijać swój biznes w Częstochowie.

Po zmianach ustawowych w 2018 r., 
częstochowskie tereny inwestycyjne znaj-
dują się w obszarze oddziaływania Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. – najlepszej w Polsce, Europie i jednej z 
najlepszych na świecie. Tak silny partner to 
doskonałe wsparcie dla rozwoju inwestycji. 
Dziś, minimalna wartość inwestycji „stre-
fowych” w naszym mieście to 1 mld 786,5 
mln zł (kwota na podstawie listów inten-
cyjnych składanych zarządowi strefy przez 
inwestorów).

W Częstochowie doskonale funkcjo-
nują światowi giganci – głównie z branży 
szklarskiej i automotive, ale miejsce mają 
tu także firmy rodzinne oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Poza branżą samochodo-
wą, przemysłem szklarskim i hutnictwem 
oraz przetwórstwem metali, częstochow-
skie firmy i  przedsiębiorstwa ,,strefowe” 
odnoszą sukcesy także w sektorze spożyw-
czym – w tym w produkcji ekologicznej 
żywności, obuwia, instalacji fotowoltaicz-
nych, w branży medycznej, zbrojeniowej i 
outsourcingu.

Na terenie inwestycyjnym ,,Kusięcka” 

przy ul. Strefowej trwa budowa hali ma-
gazynowej BT Sport, a w bezpośrednim 
sąsiedztwie firma LiM produkuje obuwie 
marki Maccioni. Naprzeciwko naszych ro-
dzimych firm rozbudowę swojego zakładu 
rozpoczął w styczniu francuski koncern 
CGR, graniczący z włoską firmą Enckel, 
produkującą części do maszyn. W swoich 
nowych siedzibach funkcjonują już Etqa i 
Seltre APC – firmy z branży spożywczej. Od 
lat obecny jest tu także potentat branży au-
tomotive - ZF Group (dawniej TRW). Naj-
nowsze inwestycje rozpoczął już Maskpol z 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Eco-Team, 
który niedawno zakupił grunt. Teren „Ku-
sięcka” znajduje się w strefie gospodarczej 
przy ul. Legionów, łączącej się z DK-91, a 
jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów poprzemysłowych, należących nie-
gdyś do Huty. To tu działa Częstochowski 
Park Przemysłowo-Technologiczny, parki 
logistyczne Accolade i Panattoni, produku-
jące podzespoły do aut i motocykli japoń-
ski TS Tech Poland, który w 2020 r. zakupił 
zakład od GST Automotive Safety Poland 
oraz Koksownia Częstochowa Nowa.

Z kolei przy ul. Bojemskiego znajduje 
się teren inwestycyjny „Korfantego”, gdzie 
zwraca uwagę siedziba częstochowskiej 
firmy rodzinnej Nowodvorski – producen-
ta oświetlenia. Na terenach strefy działa 
Staltim - wielopokoleniowa firma rodzin-
na w branży obróbki metali oraz rodzimy 
potentat komputerowy x-kom, który jako 
pierwszy docenił strefową lokalizację i 
możliwość skorzystania z pomocy publicz-
nej. Do rozpoczęcia budowy przygotowuje 
się już NSTEEL zajmujący się przetwór-
stwem wyrobów hutniczych. Poza strefą 
przy ul. Korfantego siedziby mają też han-
dlujący m.in. tekturą falistą oraz farbami 
do szkła Formatex, dystrybutor żywności 
konserwowej Konshurt oraz zajmujący się 
robotami drogowymi i mostowymi Bitum. 
Przeciwległa strona tej ulicy to siedziba no-
woczesnej Ocynkowni Śląsk Grupy Seppler 
oraz zakładów producenta wysokojako-
ściowego szkła typu float - Guardian Glass, 
który obchodził niedawno 20-lecie działal-
ności w naszym mieście. Fabryka w Czę-
stochowie jest największą zrealizowaną od 
podstaw inwestycją kapitałową w historii 
Guardiana. Jest też najbardziej wydajnym 
i efektywnym pod względem operacyjnym 
zakładem firmy (nowa linia szkła float pro-
dukuje 1 tys. ton na dobę). Za Guardianem 
zlokalizowana jest Walcownia Blach Gru-
bych huty Liberty Częstochowa (czyli daw-
nej Huty Częstochowa).

Po przeciwległej stronie miasta, w bez-
pośrednim sąsiedztwie autostrady A1, 

znajduje się teren inwestycyjny „Skorki”. 
Trwa tam właśnie budowa hali rodzinnej 
firmy Linmot, specjalizującej się w pro-
dukcji linek dla branży motoryzacyjnej. 
W sąsiedztwie stoją już dwie hale rodzimej 
firmy Promatek, która jest właścicielem ta-
kich marek jak Adamigo i Kukuryku, a tak-
że hale wiodącego producenta klejów Wiko 
Klebetechnik oraz PMS4i – producenta ele-
mentów z tworzyw sztucznych.

Trwa budowa nowej siedziby cieszącej 
się już dużą renomą Dobrej Kalorii (firma 
Kubara to także częstochowskie przedsię-
biorstwo rodzinne). W kolejnej lokalizacji 
Częstochowskiego Parku Przemysłowo–
Technologicznego (halach Agencji Rozwo-
ju Regionalnego) swoje miejsce znalazły: 
dostarczający rozwiązań outsourcingowych 
SGP, zajmujący się sterylizacją wyrobów 
medycznych SteriService oraz reprezentu-
jąca branżę fotowoltaiczną Zielona Energia. 
Sąsiadują z nimi obiekty ZF Group – rozbu-
dowywany nowy Zakład Elektroniki oraz 
Centrum Usług Wspólnych.

Teren „Skorki” okala ul. Ekonomiczna, 
miasto szykuje tu już kolejne tereny dla in-
westorów – 17,5 ha pod nazwą „Skorki II” 
– z możliwością skorzystania z zachęt w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji.

Warto dodać, że przy ul. Rząsawskiej 
nadal inwestuje huta Stoelzle – kolejny 
światowy potentat branży szklarskiej.  Przy 
DK 91 w bardzo szybkim tempie wznosi się 
hala logistyczna Hillwood, pierwszym waż-
nym najemcą będzie tu znany w całej Eu-
ropie Raben. Także Stare Miasto odzyskuje 
powoli swój dawny blask - Pekabex buduje 
tu Osiedle Neonowe, remontowane są stare 
kamienice i mam nadzieję, że teren pomię-
dzy nowymi węzłami przesiadkowymi a 
zmodernizowanym Starym Rynkiem znów 
zostanie doceniony przez Częstochowian.

W trakcie jest także budowa dwóch 
nowych biurowców w doskonałych loka-
lizacjach: w pobliżu nowego gmachu sądu 
powstaje biurowiec Rocha Center, a przy 
ul. Okulickiego - Panorama Business Park. 
Mimo szalejącej w kraju inflacji i ogólne-
go wzrostu kosztów życia oraz inwestycji 
zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy 
dostrzegają potencjał naszego miasta – po-
wstają nowe osiedla mieszkaniowe i miasto 
gospodarczo się rozwija.

To już rok!

więcej na stronie 2

Nie wpuszczaj 
nieznajomych do 
swojego bloku

Internetowi oszuści 
nie śpią!

Zostań rodziną 
zastępczą. Pomóż 
superbohaterom znowu 
stać się dziećmi

więcej na stronie 3

więcej na stronie 6

więcej na stronie 10

Pozdrawiam serdecznie,

Prezydent Częstochowy
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ZGM TBS informuje

Blisko rok temu ZGM TBS w Częstochowie postawił na nowoczesny 
trend w ekologii. To właśnie wtedy na budynku spółki przy ul. POW 24 
w Częstochowie zaczęły funkcjonować panele fotowoltaiczne.

Dzięki fotowoltaice ZGM może produkować własną energię ze słońca i 
tym samym oszczędzać na rachunkach za prąd.  Instalacja fotowoltaiczna 
o mocy 21kWp wraz z całą infrastrukturą produkuje energię na potrzeby 
własne i istniejącej instalacji proporcjonalnie do aktualnych warunków 
pogodowych. W sumie na dachu działa 65 sztuk modułów fotowoltaicz-
nych o mocy nominalnej 325 Wp każdy oraz jeden falownik fotowolta-
iczny o mocy 20kW. Wybrane moduły fotowoltaiczne zapewniają uzyski 
energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, jak również 
w świetle rozproszonym. Dodatkowo ZGM może monitorować pracę in-
stalacji fotowoltaicznej, w tym porównywać produkcję energii z systemu 
fotowoltaicznego w rozbiciu na poszczególne dni, jak i poszczególne pa-
nele. Podgląd w produkcję energii możliwy jest także na komputerze i na 
telefonie.

To już rok!

ZGM TBS informuje

Niskie temperatury w dzień i w nocy powinny skłaniać nas do za-
interesowania się, jak radzą sobie osoby doświadczające bezdomności 
i w podeszłym wieku. Wiele z nich znamy przynajmniej z widzenia.

Jeśli zauważymy osoby, które mogą wymagać pomocy, wezwijmy 
właściwe służby – Straż Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie lub Pogotowie Ratunkowe. Przy zimowej aurze szybkie 
poinformowanie służb może uratować osobę bezdomną przed poważ-
nym wyziębieniem lub zamarznięciem.

Ogólny numer telefonu alarmowego to 112.
W Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a działa Ogrzewalnia Miej-

ska – osoby doświadczające bezdomności mogą schronić się w niej do-
raźnie. Nie muszą okazywać skierowania ani żadnej decyzji wydanej 
przez MOPS.

Swoje działania prowadzi też Partnerstwo lokalne na rzecz prze-
ciwdziałania bezdomności. Jego  liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Stale sprawdzane są tzw. miejsca niemieszkalne – pustosta-
ny, nieogrzewane piwnice, altany, kanały. W najmroźniejsze noce stre-
etworkerzy i Straż Miejska niosą przebywającym tam ludziom dodat-
kową pomoc – ciepłe posiłki i odzież. Proponują też przewiezienie do 
ogrzewalni czy noclegowni.

Każdego roku dodatkowe działania wspólnie z służbami miejskimi 
prowadzi także ZGM TBS w Częstochowie. Pracownicy razem z Poli-

cją i MOPS-em sprawdzają pustostany na terenie zasobu komunalnego. 
Specjalny komunikat z prośbą o reagowanie na potrzeby osób bezdom-
nych trafia także do lokatorów. 

W naszym województwie działa bezpłatna infolinia dla osób w kry-
zysie bezdomności – pod numerem 987. Udziela informacji m.in. na 
temat noclegów i posiłków. Infolinię obsługuje Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Kato-
wicach.

na podst. informacji MOPS i Straży Miejskiej

Uwaga lokatorzy!

Zima to trudny czas także dla bezdomnych zwierząt, w tym wolnożyjących kotów. 
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę - ich los jest w naszych rękach.

Nie zapomnijmy o miejscu, w którym mogą się schronić. 
Jeśli to możliwe, uchylmy okienka od piwnic i strychów.

Mróz! Ryzyko dla osób 
w kryzysie bezdomności 
i starszych!
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ZGM TBS informuje

ZGM TBS informuje

Z gazem z butli nie ma zabawy, używaj z głową - Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS w Częstochowie uczula lokatorów na problem wła-
ściwego użytkowania butli z gazem.

ZGM TBS, zarządca 660 budynków, w których mieszka 40 tysięcy osób, 
w szczególny sposób dba o ich bezpieczeństwo w okresie grzewczym. 
Obecnie miejska spółka uczula lokatorów budynków wielomieszkanio-
wych na kwestię bezpiecznego korzystania z butli gazowych. Niestety, 
wielu mieszkańców wciąż nie jest świadomych ogromnych zagrożeń, jakie 
wiążą się z użytkowaniem butli z gazem. Lokatorzy często nie wiedzą, w 
jaki sposób z nich korzystać. Przykłady można mnożyć - to między inny-
mi próby samodzielnego napełniania butli, niewłaściwego instalowania i 
przechowywania, brak wentylacji i odpowiedniej temperatury w pomiesz-
czeniach, w których użytkowane są butle, a także dokonywanie kupna butli 
z gazem z niepewnych źródeł. Wszystko to w przyszłości może skutkować 
tragedią wielu osób. Pamiętajmy, jeśli używamy butli z gazem, musimy za-
chować szczególną ostrożność. Ważne jest miejsce przechowywania butli 
- nie można ich trzymać w pomieszczeniach  poniżej poziomu terenu, np. 
w piwnicach. Trzeba zadbać o wentylację i nie „majstrować” przy gazie. 
Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych, sprawdzać drożności in-
stalacji urządzeń gazowych oraz dokonywać w nich samemu jakichkol-
wiek przeróbek. Podczas zakupu trzeba zwrócić uwagę na dostawcę butli 
gazowych i absolutnie nie powinno się ich napełniać samemu. Jeśli poczu-

jemy gaz, jak najszybciej wezwijmy pogotowie gazowe i straż pożarną. Nie 
włączajmy światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, zamknijmy zawór 
gazu, otwórzmy okna. Postarajmy się również wyjść na zewnątrz budynku 
i współpracować zarówno z sąsiadami, jak i służbami ratowniczymi.

Każdego dnia w Polsce dochodzi do zda-
rzeń, podczas których przestępcy podszywa-
jąc się pod pracowników różnych instytucji, 
próbują wejść do mieszkań lokatorów i doko-
nać kradzieży. Tylko społeczna edukacja może 
skutecznie zapobiec oszustwom osób działają-
cych pod różnymi legendami. Ważne zadanie 
stoi także przed administratorami budynków 
wielomieszkaniowych.

Przestępcy najczęściej podają się za pracow-
ników różnych instytucji: w tym administracji, 
MOPS, wodociągów, ZUS, Urzędu Skarbowe-
go czy Policji. Oszuści działają przede wszyst-
kim w ciągu dnia. Wpuszczeni do mieszkania 
wyłudzają pieniądze albo w momencie naszej 
nieuwagi dokonują kradzieży rzeczy znajdują-
cych się nieopodal, np. torebki czy kluczyków 
do samochodu. Oszuści wybierają za cel głów-
nie osoby starsze, mieszkające samotnie, ale nie 
tylko. Zadaniem administratorów - zarządcy 
nieruchomości, w tym w szczególności zarządcy 
budynków wielomieszkaniowych powinno być 
informowanie o zagrożeniach oraz cykliczne 
ostrzeganie lokatorów przed skutkami wpusz-
czania do mieszkań osób nam nieznajomych.

Pamiętaj:
• konieczne jest zachowanie szczególnej 

ostrożności i czujności, a w razie jakichkol-
wiek wątpliwości co do tożsamości osób ob-

cych należy natychmiast kontaktować się z 
Policją, dzwoniąc na numery alarmowe 997 
lub 112

• zawsze należy weryfikować informacje po-
dawane przez tych, którzy chcą wejść do 
mieszkania, należy przede wszystkim spraw-
dzić prawdziwość podawanych informacji u 
administratora budynku lub instytucji, na 
którą powołuje się dana osoba

• zawsze należy zażądać okazania legitymacji 
czy też innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość

• o ile jest to możliwe trzeba zapewnić sobie 
obecność sąsiada lub osoby, której ufamy. 

Pod żadnym pozorem nie wolno pozosta-
wiać nieznajomych nam osób samych w po-
mieszczeniach, nie wolno także pokazywać 
im żadnych pieniędzy czy dokumentów.

• należy zwracać uwagę na osoby przebywają-
ce w klatce schodowej

• należy pamiętać, że wszystkie wizyty admi-
nistracji, MOPS, kominiarzy itp. są zawsze 
zapowiedziane poprzez ogłoszenie na tablicy 
w klatce schodowej bądź na drzwiach wej-
ściowych do budynku wielomieszkaniowego

• nie wolno otwierać drzwi domofonem oso-
bom nieznajomym i podejmować rozmowy 
już na tym etapie.

Z gazem nie ma zabawy

Nie wpuszczaj nieznajomych do swojego bloku
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WOŚP 2023 w Częstochowie

Przybywa kamer

29 stycznia po raz 31. zagrała w Częstochowie Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej zbiórki było: Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Jak co roku na uczestników imprezy czekał szereg atrakcji, zarówno dla 
najmłodszych, jak i dorosłych. Wszystko zaczęło się dzień wcześniej od startu 
Częstochowskiego Biegu „Policz się z cukrzycą”. W niedzielę częstochowski-
mi Alejami przemaszerowała „Parada Serc”. W międzyczasie na przybyłych 
na plac Biegańskiego czekały animacje i konkursy, wojskowa grochówka, czy 
stoiska wystawców.

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia były koncerty. Na scenie 
na placu Biegańskiego pojawili się tacy artyści, jak: Era Band, Taki Blues Band, 
Amelia Cierpiał z zespołem, Dzika Plaża oraz Habakuk. Gwiazdą Finału był 
zespół Loka.

W tym roku na częstochowskie ulice wyszło aż 500 wolontariuszy, którzy 
kwestowali we wszystkich dzielnicach miasta. Wśród nich był. prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Częstochowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeliczył już 
pieniądze zebrane podczas finału. To rekordowa kwota - 655 707, 39 zł, niemal 
150 tys. więcej niż w ubiegłym roku.

Obsługiwany przez Straż Miejską system miejskiego monitoringu wzbo-
gacił się o kolejne kamery.

Częstochowski monitoring wizyjny, którego centrum znajduje się w siedzi-
bie Straży Miejskiej, został rozbudowany o dwa nowe punkty kamerowe: przy 
amfiteatrze na Promenadzie im. Czesława Niemena w dzielnicy Północ oraz 
przy dworcu PKP Stradom, gdzie kamery mają wgląd na budynek dworca, 
parking, a także centrum przesiadkowe oraz wyremontowane ulice.

System miejskiego monitoringu stale się rozrasta. Obecnie składa się ze 106 
punktów kamerowych, które emitują blisko 200 różnych obrazów, czyli moni-
torowanych miejsc (z jednego słupa kamerowego może być emitowane nawet 
do kilku obrazów).

Miejski monitoring Częstochowy powstał w 2009 roku. Wówczas składał 
się z 18 kamer w ścisłym centrum miasta. Służy do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkanek i mieszkańców miasta oraz zapewnienia spokoju i porządku pu-
blicznego. Cywilni pracownicy Straży Miejskiej ujawnili przez ten czas około 
35 tys. zdarzeń, które wymagały interwencji różnych służb, w zdecydowanej 
większości częstochowskich strażników miejskich (ok. 28 tys. interwencji).

Czym żyje miasto

Czym żyje miasto
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Masz kota lub psa? Dzięki miastu bezpłatnie go wysterylizujesz

Ruszyły pomiary smogu dronem

Ruszył tegoroczny program bezpłatnej stery-
lizacji i kastracji zwierząt mających właścicieli.  
Jeśli tylko mieszkamy w Częstochowie, wypeł-
niamy wniosek, dostajemy skierowanie, umawia-
my się z weterynarzem i voilà!  

Program dotyczy zwierząt – psów i kotów – 
powyżej 6 miesiąca życia, kwalifikujących się do 
znieczulenia ogólnego. O tym, aby po raz kolejny 
przeznaczyć na niego miejskie środki, zdecydowa-

liśmy sami podczas głosowania w Budżecie Oby-
watelskim.

Jeśli jesteśmy w Częstochowie opiekunkami/
opiekunami takiego zwierzaka, wypełniamy zgło-
szenie (dostępne w Biuletynie Informacji Publicz-
nej UM Częstochowy) i dostarczamy je do Kance-
larii Urzędu Miasta Częstochowy, pocztą lub przez 
skrzynkę podawczą ePUAP. Jeśli mamy psa, dodat-
kowo dołączamy kserokopię zaświadczenia o aktu-
alnym szczepieniu przeciw wściekliźnie.  

Zgłoszenia są rozpatrywane według kolejności 
wpływu. Po pozytywnej weryfikacji, dostajemy 
skierowanie do konkretnej lecznicy – tej, która zo-
stała wyznaczona dla naszej dzielnicy. Zgłaszamy 
się do lecznicy w ciągu 2 tygodni od dnia otrzy-
mania skierowania. Jeśli przekroczymy ten termin, 
skierowanie traci ważność – a my tracimy szansę 
skorzystania z programu. Weterynarz wyznacza 
nam datę zabiegu.

Miasto pokrywa koszty wszystkich czynności 
związanych z wykonaniem zabiegu sterylizacji/ka-
stracji (badania krwi – gdy jest ono konieczne, po-

dania odpowiednich leków, kołnierza lub ubranka 
pooperacyjnego, wizyty kontrolnej, zdjęcia szwów 
etc.), nie bierze jednak odpowiedzialności za ewen-
tualne powikłania i nie pokrywa dodatkowych 
kosztów, które mogłyby się pojawić w razie ujaw-
nienia nieprzewidzianych okoliczności przed i w 
trakcie zabiegu.

Nabór zgłoszeń potrwa do 29 września lub do 
momentu, gdy pula środków na ten cel zostanie 
wykorzystana – nie warto więc czekać z dostarcze-
niem wniosku. Natomiast sam program będzie re-
alizowany do 31 października.  

Program nadzoruje Wydział Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Często-
chowy – jeśli mamy jakieś pytania, możemy tam 
zadzwonić pod numerami tel. 34 370 72 34 lub 34 
370 74 16.

Wszelkie szczegóły – zasady programu oraz for-
mularz zgłoszenia – dostępne są na stronie Urzędu 
Miasta Częstochowy w zakładce ,,Miasto”/,,Środo-
wisko”/,,Program sterylizacji i kastracji” lub w BIP 
UM.  

Częstochowa razem z Instytu-
tem Technologii Paliw i Energii w 
Zabrzu przystąpiła do europejskie-
go projektu LIFE „Śląskie. Przy-
wracamy błękit”, dzięki któremu są 
realizowane zapisy wojewódzkiej 
uchwały antysmogowej.

W ramach projektu rozpoczęto 
pomiary stężeń pyłu zawieszonego w 
powietrzu w bezpośrednim sąsiedz-
twie kominów wybranych domów 
jednorodzinnych, z użyciem drona. 
W naszym mieście pomiary będą 
przeprowadzane w dzielnicy Stradom 
przez pięć kolejnych sezonów grzew-
czych (5 lat). Drony pomiarowe po-
jawiają się w godzinach od 10 do 17.

„Śląskie. Przywracamy błękit” to 
największy w Europie projekt ochro-
ny powietrza obejmujący swoim za-
sięgiem 10 gmin z województwa. 
Projekt współfinansowany jest z Pro-
gramu LIFE Unii Europejskiej – pro-
gram działań na rzecz środowiska i 
klimatu oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Głównym celem projektu jest 
opracowanie i wdrożenie działań na-
prawczych, których realizacja dopro-
wadzi do poprawy jakości powietrza, 
co w konsekwencji spowoduje ogra-
niczenie niekorzystnego wpływu za-
nieczyszczeń powietrza na zdrowie 
i życie mieszkańców województwa 

śląskiego
Wszystkie zaplanowane działania 

zostały przypisane do czterech nastę-
pujących filarów:
• wsparcie realizacji działań na-

prawczych Programu ochrony 
powietrza dla województwa ślą-
skiego

• rozwój know-how, narzędzi, me-
tod i działań demonstracyjnych

• wsparcie dla władz lokalnych
• wzrost świadomości ekologicznej

Okres jego realizacji to 1 stycznia 
2022 roku – 31 grudnia 2027 roku.

Na podstawie informacji 
ekodoradcy Doriany Mrożek

Czym żyje miasto

Czym żyje miasto
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7 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego 
Internetu. Europejskie Centrum Konsumenc-
kie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyber-
przestępczości radzą, jak nie stracić zdrowego 
rozsądku i nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa. 
Europejskie Centra Konsumenckie (ECC-Net) 
podsumowują lata 2020-2022 w ilości zgłoszeń w 
zakresie oszustw.

Dane Sieci Europejskich Centrów Konsumenc-
kich (ECC-Net)

Oszustwo jest nieco marginalne w misji ECC 
Net, ponieważ zadania sieci są zdefiniowane w od-
niesieniu do prawa konsumenckiego. Nacisk poło-
żony jest się na pośredniczenie w rozwiązywaniu 
sporów z przedsiębiorcami. Tymczasem oszustwo 
jest często rozpatrywane jako sprawa karna, w 
przypadku której mediacja zwykle nie jest możli-
wa.

Niemniej jednak, znaczna liczba konsumentów 
zwraca się do ECC-Net w celu uzyskania pomocy, 
gdy padną ofiarą oszustwa, ponieważ albo jeszcze 
nie zdali sobie z tego sprawy albo nie są pewni, do 
kogo zwrócić się o pomoc.

Pandemia w 2020 roku spowodowała znaczny 
wzrost liczby nadużyć zgłaszanych do ECC-Net. 
Jak dotąd liczba ta nie spadła do poziomu sprzed 
Covid-19. Ten podwyższony poziom oszustw moż-
na wstępnie uznać za "nową normę".
• w 2019 – 2926 zgłoszeń
• w 2020 – 3607 zgłoszeń
• w 2021- 3772 zgłoszenia
• w 2022 – 3567 zgłoszeń

Sieć w większości przypadków udziela kon-
sumentom informacji nt. właściwego organu – 
najczęściej organów ścigania lub organów pro-
wadzących dochodzenia w sprawach karnych. 
Konsumenci dodatkowo są informowani o możli-
wości zgłoszenia się do dostawcy karty kredytowej 
w celu wszczęcia procedury chargeback.

Zdecydowana większość oszustw zgłaszanych 
do ECK ma miejsce w Internecie (6814 skarg w la-
tach 2020-2022). Duża część z nich spotyka konsu-
mentów (czasami na dobrze znanych) platformach 
i portalach sprzedażowych (971 zgłoszeń).

Najczęstszą metodą płatności w sytuacjach 
oszustwa zgłaszanych do ECC-Net są przelewy 
bankowe (46% przypadków oszustw w porówna-
niu z 18% w ogólnej liczbie spraw). Płatności kar-
tami kredytowymi i debetowymi są znacznie rza-
dziej wskazywane (30% w przypadkach oszustw w 
porównaniu z 60% w ogólnej liczbie spraw)/

Oszuści oferują swoim klientom płatność za po-
średnictwem przelewu – ponieważ wówczas znacz-
nie trudniej jest odzyskać pieniądze. W przypadku 
płatności kartą istnieje możliwość zwrócenia się do 
banku z prośbą o wszczęcie procedury obciążenia 
zwrotnego – wskazuje Koordynator ECK Karol 
Muż.

Najbardziej widocznym sektorem gospodarki, 
w którym pojawiają się raporty o oszustwach, są 
usługi finansowe. W tym obszarze odnotowuje się 

ponad trzykrotnie więcej zgłoszeń niż w kolejnym. 
Dane za lata 2020-2022: usługi finansowe (2786), 
zakup odzieży i obuwia (876), zakup samochodu 
(586), zakwaterowanie (451), portale towarzyskie 
(400), telefony i akcesoria (234).

Najpopularniejsze sposoby oszustów
Jednym z głównych celów internetowych oszu-

stów jest wyłudzenie, zdobycie naszych poufnych 
danych, a w konsekwencji kradzież pieniędzy.

Jak wskazuje Centralne Biuro Zwalczania Cy-
berprzestępczości jedną z częściej stosowanych 
przez cyberprzestępców metod jest również przej-
mowanie kont na portalach społecznościowych 
i poprzez podszywanie się pod właściciela konta, 
masowe rozsyłanie wiadomości z prośbą o przeka-
zanie kodów do realizacji szybkich płatności bezgo-
tówkowych. Pamiętajmy, że skutecznym sposobem 
uniknięcia kradzieży pieniędzy jest zweryfikowa-
nie komu go wysyłamy np. dzwoniąc do tej osoby 
i upewniając się podczas bezpośredniej rozmowy.

Inne metody:
• Obietnica zarobienia szybkich pieniędzy – wy-

łudzenie danych (pesel, numer dowodu osobi-
stego).

• Fałszywe sklepy internetowe – dowiedz się, jak 
sprawdzić wiarygodność e-sklepu tutaj: https://
konsument.gov.pl/wiarygodnosc-e-sklepu/

• Oszustwa phishingowe - oszust wysyła Ci wia-
domość e-mail, która wydaje się pochodzić z 
legalnego źródła (np. banku, portalu społecz-
nościowego), prosi o zalogowanie i przejmuje 
Twoje dane.

• Atrakcyjna nagroda za grosze – oszust prosi 
Cię o wpłacenie niewielkiej kwoty (mailem, 
sms-em) w zamian za wartościową nagrodę. Po 
wpłaceniu pieniędzy – przestaje się odzywać.

• Maile ze złośliwym oprogramowaniem – link w 
mailu, który instaluje wirusa na Twoim kom-
puterze.

• Uważaj na sprzedaż biletów online przez osoby 
prywatne oraz nowo poznane osoby na porta-
lach randkowych, które próbują wyłudzić Two-
je dane!

Nie daj się nabrać oszustowi!
Pamiętajmy, aby w wirze internetowego szaleń-

stwa, nie stracić zdrowego rozsądku i nie stać się 
ofiarą cyberprzestępstwa. UOKiK przypomina o 
tym m.in w kampanii ”Stracisz dane, stracisz pie-
niądze!”. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystar-
czy, że ukradną Twoje dane. Stosując się do kilku 
podstawowych zasad zamieszczonych poniżej, 
zwiększamy swoje bezpieczeństwo w sieci.

Chroń swoje pieniądze
• nie odpowiadaj na wiadomości e-mail z prośbą 

o podanie kodu PIN lub hasła,
• nie wysyłaj pieniędzy do kogoś, kogo nie znasz 

lub komu nie ufasz,
• inwestuj tylko u licencjonowanych dostawców 

usług finansowych,

• obserwuj swój rachunek bankowy, w razie nie-
zidentyfikowanych płatności – zablokuj kartę.

• dokładnie sprawdzaj wiadomości jakie otrzy-
mujesz w toku płatności mobilnych i czytaj na 
co wyrażasz zgodę, i jaki przelew potwierdzasz.

Chroń swój telefon
• bądź podejrzliwy wobec niespodziewanych po-

łączeń i wiadomości tekstowych,
• nie odpisuj na niechciane wiadomości,
• nie podawaj swojego numeru telefonu niezna-

jomym online,
• nie korzystaj z nieznanej i niezabezpieczonej 

sieci Wi-Fi.

Chroń swój komputer
• aktualizuj swoje oprogramowanie ochronne,
• nie odpowiadaj w żaden sposób na niechciane 

e-maile,
• w razie wątpliwości - usuń wiadomość!

Chroń swoją tożsamość
• nigdy nie podawaj swoich danych osobowych 

osobom, których nie znasz lub którym nie 
ufasz,

• zniszcz stare rachunki, nagrania lub przetermi-
nowane karty – nie wyrzucaj ich do kosza!

Oszuści nieustannie korzystają z nowych me-
tod, które stosują na masową skalę! Dostałeś 
podejrzanego maila lub smsa z prośbą o kliknię-
cie w link lub zalogowanie do znanego serwisu 
– upewnij się, czy pochodzi z wiarygodnego źró-
dła!

Jeśli jednak mimo podjętych środków ostrożno-
ści stałeś się ofiarą cyberprzestępstwa – zgłoś takie 
zdarzenie do najbliższej jednostki Policji.
• Podejrzane wiadomości sms zgłoś pod numer 

799 448 084. Wiadomości mailowe i strony in-
ternetowe, które są wykorzystywane do prób 
oszustwa, przekaż na dedykowaną do tego typu 
zgłoszeń stronę: incydent.cert.pl

• Zobacz webinar „Na co uważać, żeby nie 
stracić danych i pieniędzy” youtube.com/
watch?v=wJeWlaGPc_E

Nie każdy przedsiębiorca, który nie odpowiada 
na reklamację jest oszustem.

Pomoc uzyskasz:
• Na infolinii konsumenckiej pod nr tel. 801 440 

220 lub 22 266 76 76  oraz e-mailem: porady@
dlakonsumentow.pl

• U rzecznika konsumentów – w twoim mieście 
lub powiecie

• W placówce Inspekcji Handlowej – w twoim 
województwie

W sytuacji sporu z firmą z innego kraju EU, 
Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii – zgłoś 
się po poradę do Europejskiego Centrum Konsu-
menckiego, które działa przy UOKiK.

Link: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/
Link: https://konsument.gov.pl/pomoc-dla-
konsumentow-w-polsce/

Internetowi oszuści nie śpią!
Kronika policyjna
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Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodni-
czy im. Jana Długosza w Częstochowie, podobnie jak w ubiegłych latach, 
zadeklarowały wspólną organizację Wiosny Studentów 2023.

List intencyjny w tej sprawie 26 br. stycznia podpisali JM Rektor Politech-
niki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz JM Rektor Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Anna Wypych-Ga-
wrońska oraz przedstawiciele samorządów studenckich obu uczelni: Aniela 
Libertowska PCz i Klaudia Szumacher.

Tegoroczne święto studentów odbędzie się w dniach 18 – 21 maja 2023 r.

1 lutego Politechnika Częstochowska i I Liceum Ogólnokształcące im. J. 
Słowackiego w Częstochowie podpisały Porozumienie o Współpracy Part-
nerskiej.

Dokument jest oficjalnym potwierdzeniem kontynuacji i pogłębienia wie-
loletniej współpracy oraz nawiązania wspólnego działania pomiędzy uczelnią 
i liceum w zakresie organizacji pokazów i warsztatów przedstawiających prak-
tyczne zastosowanie nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych, szkoleń 
dla młodzieży i kadry pedagogicznej oraz praktyk zawodowych. Porozumie-
nie gwarantuje również objęcie przez Politechnikę Częstochowską patrona-
tem naukowym wybranej klasy w I LO.

Wspólne działania Politechniki Częstochowskiej i I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. Słowackiego mają na celu popularyzację nowoczesnych rozwią-
zań technicznych, ekonomicznych i zarządzających, tak, aby sprostać wyma-
ganiom stawianym przez dynamicznie rozwijające się realia współczesnego 
świata.

Podczas uroczystości zorganizowanej w auli Liceum Słowackiego o działa-
niach stron współpracujących opowiedzieli: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol 
– rektor Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-
-Kucęba – dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska, dr hab. Inż. Iwona 
Otola, prof. Politechniki Częstochowskiej – dziekan Wydziału Zarządzania, 
dr hab. Inż. Agata Dudek, prof. Politechniki Częstochowskiej – dziekan Wy-
działu Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Małgorzata Kaim 
– dyrektor I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie.

Podczas wydarzenia dyrektor szkoły wręczyła rektorowi statuetkę :Przyja-
ciel Szkoły”, a dr inż. Renacie Włodarczyk – koordynatorce ds. promocji Wy-

działu Infrastruktury i Środowiska – pamiątkowy medal. Oprawę muzyczną 
wydarzenia przygotowały uczennice Słowackiego.

11 stycznia 2023 r. Rektor Poli-
techniki Częstochowskiej prof. dr 
hab. inż. Norbert Sczygiol na pod-
stawie § 29 Statutu Politechniki 
Częstochowskiej powierzył dr. hab. 
inż. Markowi Warzesze, prof. PCz 
pełnienie funkcji Prorektora ds. 
rozwoju Politechniki Częstochow-
skiej na okres od dnia 11 stycznia 
2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. 
PCz, jest pracownikiem Politechni-
ki Częstochowskiej od 2000 roku (z 
przerwą 2007-2010). Odbył staże na-
ukowo-dydaktyczne w von Karman 
Institute for Fluid Dynamics w Belgii 
oraz w Groupe Belge du College Eu-

ropeen de Technologie we Francji. W 
latach 2007-2010 był pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym na Uniwer-
sytecie Technicznym RWTH Aachen 
w Niemczech.

Jego zainteresowania naukowe 
dotyczą problemów związanych z 
wytwarzaniem i recyklingiem meta-
li oraz cynkowaniem ogniowym. W 
tym obszarze tematycznym opubliko-
wał blisko 150 prac oraz zrealizował 
kilkanaście projektów badawczo-roz-
wojowych, w których pełnił funkcje 
kierownika lub głównego wykonaw-
cy.

W latach 2002-2019 opiekował 
się Kołem Naukowym „INFOMET” 

działającym przy Katedrze Ekstrakcji 
i Recyrkulacji Metali. Uczestniczył w 
dwóch międzynarodowych projek-
tach edukacyjnych w ramach współ-
pracy transgranicznej „Program 
Operacyjny Czechy – Polska”.

Od wielu lat jest członkiem Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Hutniczego oraz Polskiego 
Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 
Od 2016 do 2020 roku pełnił funkcję 
prodziekana ds. innowacji i rozwo-
ju Wydziału IPiTM, a w latach 2020 
– 2023 Dyrektora Centrum Transfe-
ru Technologii Politechniki Często-
chowskiej.

Materiały Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Do Juwenaliów pierwszy krok

I Liceum Ogólnokształcące formalnym partnerem Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz Prorektorem ds. rozwoju
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Czego potrzebujesz, aby Twój dom był zasilany 
ogniwami paliwowymi?
Jak działa ogniwo paliwowe?

Praca ogniwa paliwowego polega na generowa-
niu energii elektrycznej powstałej z reakcji utleniania 
dostarczanego paliwa. Jedynym ograniczeniem ilości 
wytworzonej energii, którą może uzyskać z ogniwa 
paliwowego jest pojemność zbiornika na paliwo. W 
większości ogniw paliwowych do produkcji energii 
elektrycznej wykorzystuje się zjawisko samorzutnych 
reakcji utleniania wodoru na anodzie oraz redukcję 
tlenu na katodzie (ogniwa paliwowe z elektrolitem w 
postaci membrany polimerowej – Polymer Exchan-
ge Membrane Fuel Cells – PEMFC) [1]. W wyniku 
zachodzących reakcji nie są emitowane żadne zanie-
czyszczenia. Wykorzystanie ogniw paliwowych na 
szeroką skalę w znacznym stopniu może przyczynić 
się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększyć potencjał innowacyjności poprzez zastoso-
wanie urządzeń o wysokiej sprawności.

Ogniwa paliwowe w obiektach mieszkalnych

Ogniwa paliwowe mogą z powodzeniem zastąpić 
przydomową mikroelektrociepłownię. Generatory 
CHP (Combined Heat and Power Systems) jako elek-
trownie małej i średniej mocy do kilku MW. Ogniwa 
paliwowe w oparciu o paliwo wodorowe mogą stano-
wić z powodzeniem zamienniki generatorów spali-
nowych stosowanych w szpitalach oraz generatorów 
bazujących na konwencjonalnych bateriach/akumu-
latorach. W systemach awaryjnych, ważne jest, aby 
w sposób nieprzerwany przesyłać prąd elektryczny. 
Niskotemperaturowe ogniwa paliwowe nie wymagają 
czasu „na rozruch”, ich praca i produkcja prądu elek-
trycznego rozpoczyna się niemalże natychmiast po 
dostarczeniu wodoru do generatora, tlen dostarczany 
jest w powietrza. Samorzutna praca ogniwa nie wyma-
ga specjalnej kontroli składu gazów oraz ich ciśnień. 
Ogniwa paliwowe mogą być włączone równolegle do 
sieci (UPS) oraz pracować w systemach hybrydowych 
z innymi źródłami energii: ogniwami fotowoltaiczny-
mi, turbinami gazowymi. Układy hybrydowe mogą 
pracować, jako systemy wykorzystujące odnawialne 
źródła energii (OZE), jak również konwencjonalne 
sposoby przetwarzania energii elektrycznej, służące 
do magazynowania i „przechowywania” energii oraz 
złożone systemy nadzoru i sterowania. Energia ukry-
ta  w OZE stanowi duży potencjał, ale równocześnie 
stwarza spore problemy z nieregularnością /okreso-
wością jej występowania.

Co z zapatrzeniem w wodór czyli paliwem do ogniw 
paliwowych?

Najbardziej popularnym rozwiązaniem układów 
opartych na ogniwach paliwowych jest połączenie 
produkcji wodoru z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Rys. 1 pokazuje schemat łączenia 
ogniw wodorowych z panelami fotowoltaicznymi lub 
turbiny wiatrowej w układ hybrydowy. Takie podej-
ście pozwala na produkcję wodoru z nadwyżek OZE, 
a tym samym daje możliwość magazynowania ener-

gii w postaci wodoru. Elektrolizer i magazyn wodoru 
to dwa elementy, które łączą w jeden system techno-
logie wodorowe i odnawialne źródła energii.

Zmagazynowanie wodoru potrzebnego do zasila-
nia ogniw paliwowych pozwala na zapewnienie sobie 
dostępu do źródła prądu nawet kiedy są przerwy w 
przesyle prądu, w okresach „black-out-u” i innych 
sytuacjach awaryjnych. Wyprodukowany w okresie 
letnim wodór, jest przechowywany i wykorzystywany 
w okresach, kiedy nie ma dostępu do energii. Typo-
wy scenariusz jest taki, że jeśli masz dostęp do ener-
gii słonecznej, możesz wykorzystać nadmiar energii 
słonecznej w ciągu dnia do wytworzenia wodoru, a 
następnie, gdy zachodzi słońce lub jest pochmurny 
dzień, możesz zużyć wodór, który wcześniej wygene-
rowałeś, do wytworzenia energii elektrycznej w ogni-
wie paliwowym. To, ile wodoru chcesz przechowy-
wać, będzie zależeć od tego, ile energii potrzebujesz 
(i wskaźnika zużycia wodoru przy tej mocy) oraz od 
tego, jak długo potrzebujesz tej mocy.

Jeśli założysz, że będziesz generować nadwyżkę 
energii elektrycznej z energii słonecznej przez 8 go-
dzin dziennie i że będziesz zużywać 2 kW przez po-
zostałe 16 godzin, będziesz potrzebować ok. 26 l/min 
wodoru (wynika ze specyfikacji zużycia wodoru w 
ogniwach paliwowych o mocy 2 kW) * 60 min/h * 16 
h/dzień = 24 960 l dziennie. Zakładając, że przez cały 
czas będziesz zużywać pełne 2 kW. Jeśli pracujesz z 
mocą mniejszą niż 2 kW, zużyjesz mniej paliwa.

Za granicą (w Stanach Zjednoczonych) możesz 
już kupić stos ogniw paliwowych, który jest zaopa-
trzony w podstawowe systemy kontrolujące pracę 
ogniwa wraz z falownikiem dostosowującym prąd do 
odbiorników w Twoim domu. Należy pamiętać, że te 
ogniwa paliwowe nie będą działać w temperaturach 
poniżej zera.

Zachowaj bezpieczeństwo podczas pracy z wodo-
rem

Należy pamiętać, że paliwem do ogniw jest wodór, 
który w połączeniu z tlenem tworzy mieszankę wy-
buchową. Wodór ma jednocześnie inne cechy, które 
czynią go bezpieczniejszym niż benzyna (np. szybciej 
się rozprasza i dyfunduje w powietrzu, dzięki czemu 
spala się wysokim płomieniem, ma węższą granicę 
palności itp.). Wodór, zwykle jest magazynowany w 
postaci sprężonej, a więc wykazuje wszystkie cechy, 
które każą zachować najwyższe środki ostrożności 
związane z bezpieczeństwem. Musisz mieć pewność, 
że w systemie zastosowano czujniki wodoru, które 
pozwolą na bezpieczne wyłączenie dostępu wodoru 
i zostanie włączona wentylacja.

 
[1] Wlodarczyk R., Research on the functional 

properties of materials used for PEMFC fuel cell in-
terconnectors, Publisher Czestochowa University of 
Technology, Czestochowa, 2011.

[2] Włodarczyk R., Kacprzak A., Magazynowanie 
energii w postaci wodoru w warunkach polskich - 
potencjał i wyzwania (w:) Nowoczesne technologie 
konwersji i magazynowania energii, Politechnika 
Częstochowska, 2019, 138-165, ISBN 978-83-7193-
721-7

 
Dr inż. Renata Włodarczyk
Katedra Zaawansowanych 

Technologii Energetycznych,
Wydział Infrastruktury i Środowiska,

Politechnika Częstochowska

Bądź eko

Rys. 1. Przykład systemu hybrydowego ogniwo paliwowe + ogniwo fotowoltaiczne + elektrolizer [2]
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Aplikacja „Blisko” zawsze blisko Ciebie

Miejski Szpital Zespolony 
otwiera Poradnię Geriatryczną

Od kilku lat częstochowianie mogą korzystać 
z bezpłatnego mobilnego systemu, który służy 
do natychmiastowego ostrzegania i informowa-
nia mieszkańców poprzez wiadomości SMS lub 
CLOUD oraz e-maile. 

SISMS BLISKO to teleinformatyczny system 
wykorzystywany do masowego powiadamiania 
ludności poprzez telefony komórkowe. Powstał w 
2009 roku i obecnie obsługuje największą liczbę 
jednostek samorządów terytorialnych w Polsce. 
Miasta i gminy wykorzystują system w różnych ob-
szarach, ale podstawowym założeniem jest używa-
nie go jako najbardziej efektywnego i bezpiecznego 
narzędzia komunikacji w zarządzaniu kryzyso-
wym. System stanowi narzędzie do stałego kon-
taktu z mieszkańcami w zakresie przekazywania 
praktycznych informacji związanych z codziennym 
życiem mieszkańców.

Za pomocą systemu SISMS BLISKO miasto 
Częstochowa informuje między innymi o:
• sytuacjach zagrażających zdrowiu, mieniu, a 

nawet życiu np. krytycznych zjawiskach pogo-
dowych, skażeniu wody itp.

• wydarzeniach kulturalnych i sportowych
• zmianach wpływających na organizację życia 

np. zmianach w ruchu drogowym i komunika-
cji miejskiej, wyłączeniach prądu, awariach

• bezpłatnych badaniach medycznych dla miesz-
kańców miasta oraz gospodarce odpadami ko-

munalnymi
• działaniach Policji w Częstochowie
• zmianach i wydarzeniach w oświacie
• akcjach społecznych prowadzonych przez trze-

ci sektor
• działaniach realizowanych przez miasto na 

rzecz częstochowskich seniorów
Jeśli dołączą Państwo do systemu SI SMS BLI-

SKO, codziennie odbiorą Państwo kilka wiadomo-

ści dotyczących bezpieczeństwa i istotnych spraw 
lokalnych w Częstochowie.

System SISMS jest całkowicie bezpłatny.
Koszty związane z jego użytkowaniem 

należą do  instytucji, która nadaje wiadomości, 
w tym przypadku ZGM TBS sp. z o.o. w 
Częstochowie. Aplikację BLISKO można 
pobrać na telefony typu smartfon. Więcej na 
sisms.pl/poznaj-funkcjonalnosci-aplikacji-blisko/

1 kwietnia Miejski Szpital Zespolony planuje otwarcie Poradni 
Geriatrycznej, która będzie się mieścić przy ulicy Bony 1/3 w Częstochowie.

Poradnia czynna będzie w dniach:
• poniedziałki od 8.00 do 12.00;
• środy od 15.00 do 19.00;
• czwartki od 8.00 do 12.00.

Potrzebę uruchomienia Poradni Geriatrycznej narzuciły zmiany w 
strukturze społeczeństwa.

- Żyjemy coraz dłużej i potrzeba opieki nad osobami starszymi jest coraz 
większa. Miejski Szpital Zespolony posiada wykwalifikowany personel medyczny, 
ponieważ od lat w szpitalu znajduje się również oddział dla chorych seniorów 
– mówi Wojciech Konieczny – dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w 
Częstochowie.

Pozyskanie świadczeń z zakresu geriatrii uatrakcyjni ofertę szpitala, a także 
znacznie przyczyni się do zwiększonego dostępu do świadczeń zdrowotnych 
pacjentów w podeszłym wieku zamieszkujących Częstochowę i okolicę. W 
celu umówienia wizyty wymagane jest skierowanie od lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej lub lekarza specjalisty. Pacjentami Poradni Geriatrycznej 
mogą zostać osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

Foto: Wojciech Konieczny 
– dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

Technologie

Dla Seniora
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Zostań rodziną zastępczą. Pomóż superbohaterom 
znowu stać się dziećmi

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż super-
bohaterom znowu stać się dziećmi”. Powstała, by 
zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych, a jej 
pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Głów-
nym elementem kampanii jest spot filmowy.

Przygotowana przez MOPS kampania ma na 
celu zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, które nie 
mogą z różnych powodów wychowywać się w ro-
dzinie biologicznej. Dla takich dzieci poszukiwani 
są rodzice zastępczy, a więc osoby, które czasowo 
zaopiekują się nimi i stworzą jak najlepsze warunki 
dla ich rozwoju.

Obecnie w Częstochowie mamy 231 rodzinnych 
form pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 
340 dzieci, wciąż jednak poszukiwani są nowi kan-
dydaci, szczególnie na rodziców zawodowych.

– Wiemy, że piecza zastępcza to dla wielu osób 
wciąż temat nieznany, dlatego postawiliśmy na prze-
kaz nieco inny niż dotychczas – informuje Małgo-
rzata Mruszczyk, dyrektor MOPS w Częstocho-
wie. – Chcę też podkreślić, że kampania powstała 
dzięki kreatywności i zaangażowaniu pracowników 
MOPS, a także ogromnemu wsparciu przedstawi-
cieli Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych 
i innych miejskich instytucji. Dzięki temu koszty 
udało się ograniczyć do minimum, a efekt jest nadal 
profesjonalny. Jako ciekawostkę powiem, że aktorzy 
występujący w filmie to pracownicy MOPS i Urzędu 
Miasta, a także ich dzieci.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezy-
dent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 
Kampania została w całości opracowana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstocho-
wie. Jej pomysłodawczynią i autorką jest Olga Dar-
giel, rzeczniczka częstochowskiego MOPS.

– Wyjściowym elementem kampanii jest spot 
filmowy prezentujący cztery różne historie dzieci. 
Każde z nich znalazło się z bardzo trudnej życiowej 
sytuacji, każde radzi sobie z nią najlepiej jak potrafi 
i dlatego jest przedstawione jako superbohater – wy-
jaśnia Olga Dargiel. – Ale my nie chcemy, żeby dzie-
ciaki musiały same zmagać się z problemami, chce-
my, żeby znaleźli się mądrzy dorośli, którzy stworzą 
dla nich rodzinę zastępczą. Stąd hasło kampanii 
„Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”.

Premierowy pokaz spotu odbył się w sali kino-
wej OKF Iluzja. Nie jest to miejsce przypadkowe, 
ponieważ kampanię wsparła m.in. dyrektor Miej-
skiej Galerii Sztuki Anna Paleczek-Szumlas – spot 
będzie prezentowany szerszej publiczności przed 
seansami w częstochowskim kinie studyjnym. 
Kampania będzie także widoczna na ledowych ze-
wnętrznych telebimach zlokalizowanych w kilku 
punktach miasta.

Spot można zobaczyć m.in. na stronie www.
mops.czestochowa.pl , a także na profilu facebook 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Często-
chowie.

– Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego 
grona odbiorców – podkreśla dyrektor MOPS Mał-
gorzata Mruszczyk. – Film i materiały kampanii 
są dostępne na nasze stronie internetowej i w me-
diach społecznościowych. Zachęcamy do dzielenia 
się nimi, udostępniania. Spot budzi emocje celowo, 
mamy nadzieję, że będzie to impuls do zgłębienia 
tematu pieczy zastępczej, a w konsekwencji pojawią 
się kolejne osoby, które będą chciały zostać zawodo-
wymi rodzicami.

Warto przypomnieć, że aby zostać rodzicem 
zastępczym trzeba spełnić warunki określone usta-
wowo, a także przejść cykl szkoleń, rozmowy z psy-
chologami i specjalistami zajmującymi się pieczą 
zastępczą. Wszystko po to, by zbadać motywację 
osób, które chcą pełnić rolę rodziców zastępczych 
i sprawdzić, czy mają do tego odpowiednie predys-
pozycje. To także możliwość pogłębienia wiedzy z 
zakresu wychowania, radzenia sobie z trudnościa-
mi.

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych 
często mają ze sobą bagaż trudnych doświadczeń 
i przeżyć. Stąd ważne jest odpowiednie przygoto-
wanie przyszłych opiekunów, ich otwartość i go-
towość do zmierzenia się z trudnościami. Jednak, 
jak podkreślają rodzice zastępczy, piecza to także 
radość i ogromna satysfakcja z tego, że można za-
pewnić dzieciom w trudnej sytuacji to czego naj-
bardziej potrzebują – dom, rodzinę i dobre funda-

menty dla ich dorosłego życia.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym lub dowie-
dzieć się więcej? Skontaktuj się z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19
www.mops.czestochowa.pl

WIĘCEJ O PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypad-

ku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – 
najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie 
mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.

W takim przypadku w wyniku postanowienia 
sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewnia-
jącą mu właściwe i bezpieczne warunki.

Dziecko może trafić do pieczy instytucjonal-
nej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wy-
chowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb. 
Jednak nawet najlepsza placówka nie jest w stanie 
zastąpić środowiska rodzinnego. Dlatego tak waż-
ne są rodziny zastępcze, które tworzą dziecku natu-

MOPS
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Pomaganie to codzienna praca
Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebują-

cym obchodzony 23 lutego to tak naprawdę data 
w kalendarzu. Wiele organizacji, instytucji wy-
korzystuje ten fakt do podkreślenia codziennie 
wykonywanej przez nich pracy – prowadzenia 
stołówek charytatywnych, schronisk, placówek 
wsparcia dziennego. Niesienie pomocy to szereg 
działań, które wymagają ciągłości i koordynowa-
nia wsparcia na wielu płaszczyznach.

Osoby potrzebujące pomocy, mijamy na co 
dzień na ulicy, w pracy, będąc na zakupach. Nie-
którzy potrzebują wsparcia emocjonalnego, bo 
zmagają się z poczuciem samotności, chorobą. Inni 
potrzebują wsparcia materialnego i widzimy ich, 
kiedy proszą o datek przed wejściem do sklepu lub 
bezpośrednio na ulicy. Często od jednego gestu za-
czyna się pomaganie w ramach realnej sieci wspar-
cia, którą tworzą organizacje pozarządowe, insty-
tucje publiczne i ostatnio coraz częściej podmioty 
wspierające powrót na rynek pracy.

„Dla nas to oczywiste, że zależy nam na jak naj-
szybszym usamodzielnieniu mężczyzn, którzy tra-
fiają do naszej Fundacji. W ramach ścieżki reada-
ptacji oferujemy wsparcie pracownika socjalnego, 
doradcy zawodowego, terapeutów ds. uzależnień, 
prawnika” – zaznacza Elżbieta Ferenc, prezes Fun-
dacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Przypomnijmy, 
że Fundacja prowadzi schronisko dla  50 mężczyzn 
bezdomnych oraz hostel dla 20 potrzebujących. 
Proces wsparcia zaczyna się od przekroczenia 
progu Fundacji przy ul. Krakowskiej 34 i rozmo-
wy z pracownikiem pierwszego kontaktu, kiedy 

ustalany jest zakres wsparcia, które ma pomóc w 
wyjściu z sytuacji kryzysowej i usamodzielnieniu 
się. Całość współpracy to szereg długofalowych 
działań, które pomagają odzyskać wiarę w siebie, 
aktywność zawodową i unormować sprawy życia 
bieżącego. Dla jednych ważnym elementem było 
uzupełnienie swojej edukacji, zdobycie nowego za-
wodu i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. W ta-
kich sytuacjach wzmocnieniem są zasoby jakie po-
siada Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej 
„Stare Miasto – Nowe Życie”. Część osób wybrała 
bezpłatne Szkoły Cosinus w Częstochowie uzu-
pełniając wykształcenie średnie lub profesjonalne 
kursy zawodowe m.in. opiekuna medycznego. Kil-
ku mężczyzn w ramach projektu „Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej” odbyło praktyki zawodowe w 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
(kurs technologa robót wykończeniowych). 

Współpraca z doradcą zawodowym

Celem wsparcia o charakterze zawodowym w 
ramach projektu CAO było zdobycie kompeten-
cji czy kwalifikacji zawodowych, a także pomoc 
w znalezieniu pracy czy utrzymaniu zatrudnienia. 
Konieczność zastosowania wsparcia o charakte-
rze zawodowym wynikała z diagnozy potencjału, 
predyspozycji oraz posiadanego doświadczenia 
czy kwalifikacji danego uczestnika. „Podczas spo-
tkań z doradcą zawodowym opracowywane były 
najlepsze formy szukania pracy, analizowana była 
postawa dobrego pracodawcy i zaangażowanego 

pracownika. Wspólnie przeprowadzaliśmy  testy 
pokazujące umiejętności i preferencje uczestni-
ków oraz podjęliśmy się prób inscenizacji dobrych 
praktyk podczas rozmów kwalifikacyjnych” – wy-
licza Iwona Kozak, doradca zawodowy w Klubie 
Integracji Społecznej.

Podczas realizowania projektu:

• przeprowadzono rozmowy doradcze z 36 
uczestnikami programu,

• 12 uczestników podjęło aktywne próby szuka-
nia pracy,

• 4 uczestników uzyskało zatrudnienie (z czego 
dwóch pracuje do dziś),

• 12 osób pracowało bądź podjęło prace w Cen-
trum Integracji Społecznej.

Klub Integracji Społecznej był dofinansowany w 
2022 roku ze środków Gminy Miasta Częstochowy 
w ramach dotacji.

Przypomnijmy, że działalność prospołeczna 
wpisana jest na stałe w strategię CSR realizowaną 
przez wiele firm. Każdy przedsiębiorca, który de-
klaruje gotowość do zatrudnienia osób z wyklu-
czenia społecznego, jednocześnie działa na rzecz 
społeczności lokalnych. Niesienie pomocy potrze-
bującym jest działaniem, które buduje szereg waż-
nych społecznie powiązań.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

ralne warunki rozwoju.
Rodzinna piecza zastępcza ma charakter cza-

sowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach 
której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w 
rodzinie tak, jak dziecko biologiczne. Pobyt dziec-
ka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na 
pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót 
dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – 
dążenie do adopcji dziecka.

Są różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je 
stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, 
babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie nie-
spokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej 
dziecka. Najbardziej poszukiwane są rodziny za-
wodowe oraz osoby prowadzące rodzinne domy 
dziecka – którzy tworzą dom dla dzieci którymi nie 
mogą zaopiekować się krewni i których zazwyczaj 
wcześniej nie znają.

Rodziny zastępcze:
• Spokrewnione: stanowią najliczniejszą grupę. 

W rodzinach zastępczych spokrewnionych, ro-
dzicami zostają osoby bliskie, np. dziadkowie 
lub rodzeństwo.

• Niezawodowe: osoby, które przeszły szkolenie i 
otrzymały kwalifikację do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej. Nie podpisuje się z nimi umo-
wy i nie otrzymują wynagrodzenia.

• Zawodowe: osoby, które przeszły szkolenie i 
otrzymały kwalifikację do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej. Podpisują one umowy i otrzy-
mują wynagrodzenie.

• Rodzinne domy dziecka – osoby, które przeszły 
szkolenie i otrzymały kwalifikację do prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka; może w nich 
przebywać więcej dzieci niż w rodzinie zawo-
dowej (do 8 dzieci).

Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: 
pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, 
specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na 
utrzymanie dziecka.

Jak zostać rodziną zastępczą?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz pro-

wadzenie rodzinnego domu dziecka może być po-
wierzone osobom, które ukończą specjalistyczne 
szkolenie, a także spełniają odpowiednie warunki.
O tę funkcję mogą starać się osoby, które m.in.:
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki, 

co potwierdzi zaświadczenie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych i opinia psychologiczna

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem
• nie są i nie były pozbawione władzy rodziciel-

skiej oraz władza rodzicielska nie jest im ogra-
niczona ani zawieszona,

• wypełniają obowiązek alimentacyjny (o ile ten 
obowiązek ich dotyczy)

• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i 
mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspoko-
jenie jego indywidualnych potrzeb.

Pod uwagę bierze się także opinię środowiska 
sąsiedzko-lokalnego z miejsca pracy, psychologicz-
ną i pedagogiczną.

Procedurą kwalifikacyjną kandydatów na rodzi-
ny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka 
oraz udzielaniem wsparcia i specjalistycznego po-
radnictwa funkcjonującym rodzinom zastępczym 
zajmuje się w naszym mieście Częstochowskie 
Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez 
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 
„DLA RODZINY”. To organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej i podmiot realizujący pracę z rodziną. 
Ma siedzibę w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 
9 , tel. 502 985 101.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Częstochowie Sekcji Wspierania Ro-
dziny i Pieczy Zastępczej wynikającym z prze-
pisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej w zakresie rodzinnej pieczy 
zastępczej jest przyznanie i wypłata przysługują-
cych rodzinom zastępczym świadczeń.
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Felieton

Moim zdaniem...
Wydawało się, że nic mnie już w 

Polsce po doświadczeniach ostatnich 
kilku lat nie zdziwi, ale trzeba przy-
znać, że program nazwany potocznie 
willa plus zrobił wrażenie. To z pew-
nością jedno z większych osiągnięć 
naszej władzy centralnej, która zmie-
rza - poprzez takie akcje - ku mode-
lowi państwa bliższemu wschodniej 
satrapii niż europejskiej demokracji. 
Rzec można, że willa plus to prawdzi-
wy „kamień milowy” na drodze do 
tego celu.

Fakt, że kieruje nas w odwrotną 
stronę niż te „kamienie”, które mają 
Polsce pomóc w uzyskaniu nowej puli 
środków unijnych, nie ma chyba dla 
rządzących większego znaczenia.

Pomysł obdarowywania dopiero 
co zarejestrowanych organizacji po-
zarządowych bez żadnego dorobku 
i doświadczenia dotacjami na zakup 
nieruchomości był naprawdę genial-
ny, bo przecież chodziło o organiza-
cje założone przez ludzi związanych 
z obozem władzy. Sprawa jest więc 
czysta, tym bardziej, że wiadomy mi-
nister nie musiał brać pod uwagę np. 
negatywnych opinii komisji oceniają-
cej wnioski. Stosowne decyzje umie 
przecież podejmować sam, poza tym 
– zdaniem wielu reprezentantów jego 
ugrupowania - politycznie bronią się 
one same. Sam minister też potra-
fi przekonywać o ich słuszności ze 
szczerością prawdziwego i wielkiego 
patrioty. Wille powinny wszak stać 
się własnością podobnych jemu pa-
triotów, aby w trudniejszych dla Oj-
czyzny czasach pozostały ostoją pa-
triotyzmu i fundamentem polskości. 
Otoczenie polityczne ministra całko-
wicie rozgrzeszyło, sumienie ma więc 
nieskażone, tym bardziej, że dzieląc 
publiczne środki nie zapomina nigdy 
o „swoich” ludziach i organizacjach z 
własnego okręgu wyborczego czy re-
jonu miejsca zamieszkania (jest więc 
także wybitnym lokalnym patriotą).

Poczucie wstydu w polskiej poli-
tyce najwyraźniej stało się elemen-

tem zbędnym, będącym w zaniku, po 
wcześniejszym wycofaniu z procesu 
rządzenia państwem wielu demokra-
tycznych procedur, które nie działały 
nigdy idealnie, ale były jednak bez-
piecznikiem.   

Willa plus pokazuje, że przed 
zbliżającymi się wyborami wła-
dza zyskuje coraz większy rozmach, 
przynajmniej w zakresie „prawego i 
sprawiedliwego” transferu państwo-
wych, publicznych funduszy do śro-
dowisk, instytucji i organizacji po-
litycznie z tą władzą powiązanych. 
Przykłady można mnożyć.

Rozmach od dawna widać również 
w zapowiedziach wielkich inwestycji, 
którymi mamy przegonić Europę i 
niemal wystrzelić się uroczyście w 
kosmos (niektórzy zresztą mentalnie 
chyba już to zrobili). Głównym sym-
bolem tych megainwestycji jest Cen-
tralny Port Komunikacyjny, żeby nie 
wspominać już o innych wiekopo-
mnych projektach, które skutecznie 
podnoszą Polskę z kolan, bez względu 
na to czy kiedyś zostaną zrealizowane 
i czy ich kosztowne planowanie ma 
racjonalne podstawy.        

Przy okazji nasuwa się tu wątek lo-
kalny, związany z trwającą przebudo-
wą alei Wojska Polskiego w naszym 
mieście. Niedawno pojawiły się głosy 
zarzucające nadmierny rozmach tej 
inwestycji. Według tych opinii obec-
nie nie jest nam potrzebna przebu-
dowa o takiej skali z trzema nowymi 
obiektami mostowymi zapewniający-
mi bezkolizyjny przejazd na wysoko-
ści alei Pokoju, ul. Krakowskiej oraz 
ul. Legionów. Mamy już przecież ob-
wodnicę autostrady A1, gdzie skupia 
się ruch tranzytowy, więc po co nam 
aleja Wojska Polskiego o parametrach 
ekspresówki, z wszystkimi tego kon-
sekwencjami.          

Wszystko super i pewnie można 
byłoby prowadzić takie rozważania, 
ale nie w sytuacji, w której już dosyć 
dawno temu otrzymaliśmy zapew-
nienie dofinansowania unijnego na 
konkretną, taką a nie inną koncepcję 
wykonawczą. Tworzoną w czasach, 
kiedy byliśmy jeszcze długo przed 
otwarciem częstochowskiej obwodni-
cy A1, która wprawdzie na razie jest 
bezpłatna, ale nie wiadomo, co przy-
niesie przyszłość i trzeba się liczyć z 

tym, że tranzyt, zwłaszcza od strony 
wschodniej i południowo-wschod-
niej, będzie nadal wykorzystywał ale-
ję Wojska Polskiego. Oczywiście jest 
nadzieja, że ruch nie będzie tu odby-
wał się w takim natężeniu, jak jeszcze 
kilka lat temu.

W każdym razie Częstochowie 
gigantomania raczej nie grozi, tym 
bardziej, że na propagandowo dęte, 
a często „słomiane” inwestycje sa-
morządu zwyczajnie nie stać. Trudno 
natomiast nie skończyć tego, co się 
na dawnej DK1 zapowiadało i rozpo-
częło, z udziałem środków UE, choć 
z przyczyn oczywistych kosztuje to 
teraz sporo więcej niż w fazie plano-
wania i projektowania.

Aleja Wojska Polskiego będzie 
jednak – po finalizacji inwestycji – 
służyć mieszkańcom. Tymczasem za 
„misie na skalę naszych możliwości” 
tworzone przez obecnie rządzących 
na poczet gigantycznych inwestycji 
czy poprzez hojnie dzielone politycz-
ne dotacje płacimy w Polsce wszyscy, 
z marnymi nadziejami na jakikolwiek 
realny, społeczny uzysk.

Włodzimierz Tutaj


