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Szanowni Państwo!
Wiosna zaczęła się już i w kalendarzu 

i na zieleńcach czy w parkach. Bardziej 
wiosennie jest u nas także dlatego, że po 
ulicach suną już zielone jednoślady sys-
temu Częstochowskiego Roweru Miej-
skiego. Na 20 stacjach czeka ich na nas 
185. Chcemy, aby system był przyjazny 
także mamom i tatom – dlatego w tym 
roku będzie można jeździć miejskimi 
rowerami z maluchami, a to dzięki fo-
telikom, które pojawią się na niektórych 
jednośladach. Rowery będą też bardziej 

,,przodem do studenta” – jedna ze stacji dokujących prze-
niosła się przed Politechnikę. 

Do ,,dwóch kółek” warto zachęcać 
najmłodszych – dodatkowym impul-
sem może być zaoferowanie im czegoś 
,,ekstra”, co uatrakcyjnia zwykłą jazdę. 
I temu właśnie służy jeden z elementów 
oddanej z początkiem wiosny inwesty-
cji przy ul. Popiełuszki. To tzw. pump 
track, czyli rodzaj bezpiecznego toru 
przeszkód. Cały nowo zagospodarowany teren posłuży 
całym rodzinom. Czeka tam park linowy ze zjeżdżalniami 
oraz 48 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób z niepeł-
nosprawnościami). Przeobrażanie podobnych, często do-
brze położonych, ale niezagospodarowanych bądź niedo-
statecznie wykorzystanych przestrzeni w takie atrakcyjne 
,,miejsca spotkań” to część programu ,,Kierunek przyjazna 
Częstochowa”. Takim inwestycjom towarzyszą zawsze jakieś 
udogodnienia, np. nowe ścieżki czy choćby stojaki. Tak bę-
dzie na przykład na budowanej obecnie Promenadzie Śród-
miejskiej (na terenie dawnego Węglobloku). Postoje dla ro-
werów będą tam tuż obok ścieżek rowerowych, a cały teren 
zamieni się w otwartą dla każdego przestrzeń wypoczynko-
wo-rekreacyjną.   

Jedna ze stacji miejskich rowerów przeniosła się w tym 
sezonie pod Politechnikę z ul. Piłsudskiego – spod dworca 
PKP, gdzie trwa obecnie budowa jednego z centrów prze-
siadkowych. Dzięki centrom przybędzie udogodnień także 
dla rowerzystów. Powstaną tam m.in. miejsca parkingowe 
typu ,,park and ride”, które połączą węzły ze stacjami i ścież-
kami rowerowymi. Ścieżki powstaną przy centrach, ale też 
z okazji przebudowy linii tramwajowej,  DK-46 czy DK-1. 
Obecnie mamy ponad 76 km tras rowerowych w mieście. 
Do roku 2021 – wliczając wszystkie zakontraktowane już 
przez miasto inwestycje – będzie ich w sumie około 100 km. 
Nasze starania, aby jeżdżący na rowerach mieli coraz bar-
dziej ,,z górki” są zauważane. W zeszłym roku trafił do nas 

certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. 
Eksperci z Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego oraz przedstawiciele 
Ministerstwa Sportu i Turystyki docenili roz-
wój infrastruktury, aktywizację środowiska 
,,dwóch kółek”, współpracę z sąsiednimi gmi-
nami, a także udany start Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego. Wzięcie, jakim cieszyły 
się miejskie rowery w zeszłym roku, a także 
moda na rower w Częstochowie – pokazują, 

że warto stawiać na taką ,,eko-komunikację”. Nie brakuje 
na nią chętnych, a może ona trwale zmienić nasze nawyki 
związane z poruszaniem się po mieście i okolicach na dużo 
zdrowsze. Bo rowery to możliwość ominięcia korków, mniej 
spalin i mniej hałasu. Same korzyści. Zachęcam więc moc-
no, aby z rowerów – także tych miejskich – korzystać jak 
najczęściej. 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

po ulicach 
suną już zielone 

jednoślady



To już druga edy-
cja akcji BEZPIECZ-
NA CZĘSTOCHOWA. 

W tym roku działania 
organizatorów skupiły się 

wokół  rozwijającego się na 
dużą skalę, niebezpiecznego 

zjawiska cyberprzemocy, w tym 
mowy nienawi-

ści w sieci, popularnie nazywanej 
hejtem. Niestety, hejt z roku na 
rok staje się coraz poważniejszym 
problemem społecznym. Jednym 
z raportów uwiarygodniających to 
niebezpieczne zjawisko są badania 
SW RESEARCH. Objęto nimi 800 
internautów w wieku 16–64 lata. 
Z danych pochodzących z roku 
2015 wynika, że ponad połowa in-
ternautów (53,4%) przynajmniej 
raz spotkała się z hejtem w sieci. 
Co czwarta badana osoba padła 
ofiarą hejtera, a 11,3% sama nim była. Częściej hejto-
wali ludzie młodzi (do 24. roku życia). Tym bardziej 
zasadne wydaje się organizowanie przedsięwzięć, 
które mają uwrażliwiać młodzież, uczyć odpowied-
nich zachowań, zapobiegać przykrym konsekwen-
cjom agresji słownej w internecie i pokazywać, jakie 
skutki psychiczne dla rówieśników powoduje hejto-
wanie i trollowanie w sieci. Na pomysł konferencji 
o tej tematyce wpadli członkowie Młodzieżowej Rady 
Miasta wspólnie z partnerami, w tym ZGM TBS 
w Częstochowie i tak zrodziła się kolejna edycja akcji 
Bezpieczna Częstochowa.    Do udziału w poszczegól-
nych modułach zaproszono różne grupy społeczne. 

2 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Inżynie-
rii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czę-
stochowskiej w Instytucie Informatyki Teoretycznej 
i Stosowanej spotkali się informatycy jednostek miej-
skich, szkół, spółek i innych podmiotów. Uczestnicy 
słuchali o wybranych zagrożeniach dla popularnych 
systemów operacyjnych i urządzeń oraz uczyli się, jak 
rozmawiać z dziećmi o cyberzagrożeniach, by słucha-

ły i wyciągały wnioski. W dru-
gim dniu konferencji, 4 kwiet-
nia 2019 roku, w laboratorium 
Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej i Informatyki Politech-
niki Częstochowskiej ponownie 
w Instytucie  Informatyki Teo-
retycznej i Stosowanej odbyły 
się warsztaty dla podopiecznych 
Fundacji Chrześcijańskiej „Adu-
llam” – dzieci w wieku 10-16 lat. 
Tematem spotkania było „Bez-
pieczeństwo w chmurze. Teoria 
w połączeniu  z praktyką”, a pro-

wadzącymi: Tomasz Chmiel i Piotr Dzierżak z Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 

W kwietniu w gościnnych murach Politechniki Częstochowskiej odbyła się doroczna konfe-
rencja popularno-naukowa pt. „BEZPIECZNA     CZĘSTOCHOWA”. Tym razem jej tematem wio-
dącym było bezpieczeństwo nastolatków w sieci. Uczestnicy spotkań zastanawiali się nad 

tym, jak walczyć z hejtem w cyberświecie. Organizatorem tej wyjątkowej akcji była czę-
stochowska Młodzieżowa Rada Miasta, a partnerem działań między innymi Zakład 
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BEZPIECZNA 
CZĘSTOCHOWA 
– to już druga edycja!

hejt z roku na rok 
staje się coraz 

poważniejszym 
problemem 
społecznym



Politechniki Częstochowskiej. To niezwykle udane 
przedsięwzięcie jeszcze nie raz będzie powtórzone, bo 
jak podkreślają fachowcy nigdy dość wiedzy praktycz-
nej. Organizatorami konferencji byli:  Młodzieżowa 
Rada Miasta, Urząd Miasta Częstochowy, Politechnika 
Częstochowska: Wydział Zarządzania i Wydział Inży-
nierii Mechanicznej i Informatyki; Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie, Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę, Stowarzyszenie E-region, Fundacja Chrześcijań-
ska „Adullam”, Fundacja Dla Rozwoju, Stowarzyszenie 
Aktywna Częstochowa, Przewodniczący Komisji Edu-

kacji Rady Miasta 
Częstochowy, Peł-
nomocniczka Prezy-
denta Częstochowy 
Do Spraw Równych 
Szans oraz Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej 
„TBS” w Częstochowie.
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Sprzątaj po psie, 
nie dokarmiaj 
gołębi!
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie rusza 
z kolejną edycją akcji „Czyste podwórko”. Miejska spółka zachęca 
dziś nie tylko do sprzątania po swoim psie, ale też kieruje apel do 
lokatorów, którzy dokarmiają gołębie. 

W związku z trwającą od 2017 roku akcją ZGM 
TBS „Czyste Podwórko” wiosną na częstochowskich 
ulicach i skwerach pojawią się kolejne tablice w formie 
znaków drogowych, które będą przypominać miesz-
kańcom miasta o obowiązku sprzątania po swoim psie. 
Dodatkowo w każdym z od-
działów eksploatacji ZGM TBS 
będzie można odebrać worecz-
ki na psie odchody. W ramach 
proekologicznej akcji miejska 
spółka skieruje też apel do lo-
katorów, którzy regularnie do-
karmiają gołębie. Efektem ich 
działań są kilogramy nieczy-
stości na parapetach, oknach 
czy chodnikach, które mocno 
doskwierają innym mieszkań-
com. Niestety, wielu lokatorów dokarmia ptaki, mimo 
apeli administratorów budynków i organizacji dzia-
łających na rzecz ochrony zwierząt. Obecnie nie ma 
jednolitych przepisów regulujących kwestie związane 
z uciążliwością powodowaną 
przez dokarmianie dzikich go-
łębi w mieście. Straż Miejska 
może jedynie pouczać osoby 
dopuszczające się takich za-
chowań oraz informować o ich 
negatywnych skutkach zarów-
no dla ptaków, jak i zdrowia 
ludzi. W efekcie wciąż mamy 
do czynienia z zabrudzony-
mi chodnikami, śmietnikami 
i elewacjami bloków. Do Za-
kładu Gospodarki Mieszka-
niowej TBS w Częstochowie niemal każdego miesiąca 
wpływają listy lokatorów z prośbą o interwencję. Stąd 
pomysł przeprowadzenia działań edukacyjnych wśród 
mieszkańców. 

„Nie dokarmiaj. Ptaki poradzą sobie bez ciebie” 
– to przesłanie  akcji. W jej ramach do częstochowian 
dotrą ulotki zachęcające do utrzymania czystości na 
swoich podwórkach oraz przekonujące do niedokar-
miania gołębi. Działania mają zmniejszyć ilość ptasich 

odchodów na osiedlach, a tym 
samym poprawić estetykę mia-
sta. 

- Jeśli lokatorzy zrezygnują 
z całorocznego wsparcia gołę-
bi, zyskamy czyste otoczenie, 
a przede wszystkim czyste po-
dwórko. Dla naszych miesz-
kańców to sprawa priorytetowa 
– przekonuje Paweł Konieczny 
– prezes ZGM TBS w Często-
chowie.

Pamiętajmy, całoroczne dokarmianie ptaków przy-
nosi im więcej strat niż korzyści. Żadna organizacja 
działająca na rzecz ochrony zwierząt nie popiera ta-

kiej formy ich wsparcia. Do-
karmiając ptaki przez cały rok 
ingerujemy w prawo naturalnej 
selekcji, tłumiąc w ten sposób 
instynkty zwierząt do prze-
trwania bez naszej pomocy. 
Dodatkowo rozsypywanie po-
karmu na trawnikach, chod-
nikach i przy budynkach ne-
gatywnie wpływa na estetykę 
miasta, sprzyja rozprzestrze-
nianiu się chorób, i stwarza 
dogodne warunki egzystowa-

nia szczurów oraz zadomowienia gołębi na parapetach 
i balkonach. W rezultacie zniszczeniu ulegają elewacje 
bloków, a koszty ich naprawy ponoszą sami mieszkańcy.



Bezpłatna sterylizacja 
i kastracja, 

złóż wniosek
1 kwietnia ruszył program sterylizacji i kastracji psów i kotów mających właścicieli. 
Aby z niego skorzystać, opiekunowie zwierzaków wypełniają zgłoszenie, a po jego 
pozytywnej weryfikacji otrzymują skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto 

dla danej dzielnicy.

Program obejmuje całą Częstochowę, a rozliczanie 
funduszy na jego cel będzie się odbywało dla każdej 
z 20 dzielnic oddzielnie. Pula środków fi nansowych na 
każdą dzielnicę wynosi 5100 zł. Dla 13 dzielnic fi nan-
sowanie odbywa się ze środków budżetu obywatelskie-
go; dla pozostałych 7 dzielnic – ze środków budżetu 
miasta, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta.  

Zwierzę musi posiadać książeczkę zdrowia oraz 
mieć ukończone 6 miesięcy. W przypadku psów wy-
magane jest ponadto zaświadczenie o ostatnim szcze-
pieniu przeciwko wściekliźnie.

O zabiegu sterylizacji/kastracji decydują lekarze 
weterynarii z 7 lecznic wybranych i ustalonych przez 
miasto dla danej dzielnicy. Właściciel zwierzaka zobo-
wiązany jest zapoznać się z zasadami programu i wy-
pełnić stosowne zgłoszenie. Po pozytywnej weryfi kacji 
otrzymuje skierowanie do wybranej lecznicy dla zwie-
rząt celem umówienia się na zabieg.

Treść zasad oraz zgłoszenia (wnioski) zamieszczo-
ne są na stronie czestochowa.pl w zakładce Miasto – 
Środowisko, pod hasłem „sterylizacja zwierząt wła-
ścicielskich”.

Ponadto druki zasad programu sterylizacji i ka-
stracji psów oraz kotów posiadających właścicieli oraz 
druki zgłoszenia do udziału w programie będą do po-
brania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 
Częstochowy, ul. Śląska 11/13. Z kolei szczegółowych 
informacji na temat programu udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w pokoju 
nr 215, na II piętrze Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 
11/13, tel. (34) 370 74 16.

Zadanie określone jest w „Programie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2019 
rok”, przyjętym przez Radę Miasta Częstochowy.  
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Pracujący na co dzień w wydziale ruchu drogowego 
st. sierż. Ariel Dąbrowski w sobotni wieczór, wracając 
od znajomych drogą krajową nr 46, zauważył kierujące-
go pojazdem marki Seat, który wykonywał dziwne ma-
newry na drodze. Samochód zwalniał, przyspieszał i ha-
mował bez powodu, ponadto poruszał się od krawędzi 
jezdni do osi drogi, nie mogąc utrzymać prawidłowego 
toru jazdy. Zachowanie kierującego od razu wzbudziło 
u policjanta przypuszczenie, że może znajdować się pod 
działaniem alkoholu lub innego środka odurzającego. 
Mundurowy poinformował dyżurnego miasta o pościgu, 
który podjął i jechał za podejrzanym samochodem. Gdy 

pojazd się za-
trzymał, poli-
cjant natych-
miast podbiegł do niego, wyciągnął kluczyki ze stacyjki 
i obezwładnił kierującego, który próbował uciekać.

„Jestem wyczulony na kierowców, którzy wsiadają za 
kierownicę po alkoholu. Nie ma u mnie dla nich senty-
mentów”- mówi st. sierż. Ariel Dąbrowski, który od 7 lat 
pełni służbę w ruchu drogowym. Okazało się, że kieru-
jący miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Mężczyzna za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zacho-
wanie może trafić do więzienia na 2 lata.

Policjant na wolnym zatrzymał 
pijanego kierowcę

21 marca 2019r. operacyjni zajmujący się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej zatrzymali 44-letnie-
go mieszkańca powiatu krasnostawskiego, który prze-
woził znaczne ilości papierosów bez polskich znaków 
akcyzy. Policjanci zabezpieczyli blisko 43, 5 tys. paczek 
nielegalnych papierosów. Ze wstępnych wyliczeń wy-
nika, że wartość uszczuplenia należności podatkowych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy 
wynosi prawie 750 tys. zł. 44-latkowi, za przestępstwo 
akcyzowe, grozi teraz do 3 lat więzienia.

17 marca 2019 roku kryminalni z Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie zatrzymali 32-letniego 
dilera narkotyków. Mieszkaniec powiatu kłobuckiego 
posiadał w mieszkaniu znaczne ilości substancji psy-
choaktywnych. Śledczy przejęli blisko 6000 działek di-
lerskich amfetaminy. Jak ustalili policjanci, mieszkaniec 
powiatu kłobuckiego miał zamiar wprowadzić narkoty-
ki między innymi na częstochowski rynek. Oprócz am-
fetaminy sprzedawał również marihuanę. Sąd przychylił 
się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podej-
rzanego 3-miesięczny areszt. Grozi mu do kara do 12 lat więzienia.

Policjanci przejęli „lewe” papierosy

Kryminalni zatrzymali dilera narkotyków
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Miejska Rada 
Seniorów 

w nowym składzie 

W czasie spotka-
nia seniorki i seniorzy 
odebrali powołania od 
prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka. Prze-
wodniczącą nowej 
Rady została Elżbieta 
Kunicka, jej zastępczy-

nią Ewa Pachura, a sekretarzem Bogumił Dobosz.
Powołania do Rady otrzymali ponadto: Elżbieta Jazło-

wiecka, Krystyna Karlak, Czesława Konieczna, Andrzej 
Lewandowski, Witold Mackiewicz, Elżbieta Markowska, 
Maciej Rudlicki, Waldemar Świerczyński i Jerzy Zając.

Zgodnie ze statutem, członkowie Rady będą się spo-
tykać w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14.00 
– 15.30.

Miejska Rada Seniorów ma charakter opiniodawczy, 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. 
Kilkunastoosobowy zespół działa m.in. w obszarach za-
pobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, 
wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i pro-
mocji zdrowia, przełamywania stereotypów na temat se-
niorów i starości, rozwoju form wypoczynku, dostępu do 
edukacji i kultury.

W skład Rady wchodzi 12 seniorów, w tym 5 przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, działających na 

rzecz środowiska osób 
starszych, 3 przedsta-
wicieli Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku 
(po 1 osobie z każde-
go Uniwersytetu), 2 
przedstawicieli Rady 
Miasta oraz 2 przed-
stawicieli Prezydenta 
Miasta Częstochowy.

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest słu-
żenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów 
wobec władz Miasta. Rada ma charakter opiniodawczy, 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. 
Rada działa w następujących obszarach:

•	 zapobieganie	i	przełamywanie	marginalizacji	se-
niorów,

•	 wspieranie	aktywności	ludzi	starszych,

•	 profilaktyka	i	promocja	zdrowia	seniorów,
•	 przełamywanie	 stereotypów	na	 temat	 seniorów	

i starości oraz budowanie ich autorytetu,
•	 rozwój	form	wypoczynku,	dostępu	do	edukacji	

i kultury,
•	 mieszkalnictwo	dla	seniorów.

Do zadań Rady należy:
•	 ścisła	współpraca	 z	władzami	Miasta	przy	 roz-

strzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi 
starszych,

•	 przedstawianie	 propozycji	 w	 zakresie	 ustalania	
priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długo-
okresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

•	 monitorowanie	potrzeb	seniorów	również	w	za-
kresie ochrony zdrowia dla seniorów,

•	 wydawanie	 opinii	 i	 formułowanie	 wniosków,	
służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

•	 zgłaszanie	 uwag	 do	 aktów	 prawa	miejscowego	
dotyczące seniorów,

•	 inicjowanie	 działań	 mających	 na	 celu	 upo-
wszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środo-
wiskiem osób starszych,

•	 informowanie	 społeczności	 miasta	 o	 szczegól-
nych kierunkach działalności podejmowanych przez 
służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz śro-
dowiska seniorów,

•	 upowszechnianie	wiedzy	o	możliwościach	osób	
starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrze-
bach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego 
wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, 
w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, ofero-
wanych z myślą o seniorach.

W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:
•	 do	5	przedstawicieli	organizacji	pozarządowych,	

które działających na rzecz środowiska osób starszych,
•	 3	przedstawicieli	Uniwersytetów	Trzeciego	Wie-

ku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,
•	 2	przedstawicieli	Rady	Miasta,
•	 2	przedstawicieli	Prezydenta	Miasta	Częstocho-

wy.

Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.

21 marca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowego składu Miejskiej Rady Seniorów.



 
 

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33
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