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Częstochowa doczekała się 
w końcu swojej obwodnicy – 
otwarto ją tuż przed Bożym Naro-
dzeniem. Taki prezent na święta 
i cały nowy rok na pewno warto 
docenić, choć Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
wystawiała naszą cierpliwość na 
próbę, przesuwając moment otwar-
cia w czasie… Obwodnica omija 
miasto od zachodniej strony na 
całej długości trasy między węzłami 

Północ i Południe, na razie bez węzłów pośrednich – na 
wysokości Jasnej Góry i połączenia z Blachownią. Mimo 
tego, że dwa węzły jeszcze nie są czynne, 
łatwiej jest już kierowcom jadącym przez 
nasze miasto tranzytem, ale co najważ-
niejsze – ulgę na drogach odczuwamy już 
w samym mieście. 

Szczególne podziękowania za cierpli-
wość należą się mieszkankom i miesz-
kańcom Dźbowa. Jeszcze niedawno nie 
było tam łatwo – po otwarciu autostrado-
wego odcinka Pyrzowice-Częstochowa 
ruch znacznie wzrósł, każdego dnia 
przejeżdżało tamtędy prawie 20 tysięcy 
aut. Na A1 w stronę Częstochowy nie wolno było wjeżdżać 
co prawda najcięższym pojazdom, ale za to tych mniejszych 
było naprawdę dużo. A i kierowcy ciężarówek często łamali 
ograniczenie, zmuszając ludzi i władze miasta do interwencji 
w tej sprawie. Od momentu otwarcia obwodnicy powinno 
być już tylko lepiej. Sama możliwość skorzystania z niej – 
i z połączenia z Drogą Krajową nr 1 – przełoży się z pewno-
ścią na wyraźne zmniejszenie ruchu tam, gdzie - zwłaszcza 
ostatnio - mógł być on uciążliwy… 

Liczę na jak najszybszy finał robót, które jeszcze zostały 
drogowcom do wykonania – m.in. te związane z dwoma miej-
skimi węzłami autostrady A1. Trwa jeszcze budowa odcinka A1 

między węzłem Tuszyn i początkiem naszej obwodnicy. Na 
razie mamy tam spore utrudnienia, ale po finalizacji prac 
mają tam czekać na kierowców dwie jezdnie po trzy pasy 
ruchu (to ważne, bo na tym odcinku A1 jest budowane po 
śladzie dotychczasowej DK-1). Według zapewnień General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwszymi frag-
mentami mamy pojechać w przyszłym roku. 

Samorząd Częstochowy ze swej strony robi co może, aby 
coraz lepiej jeździło się po samym mieście i aby miejskie 
drogi były dla kierowców wygodnym połączeniem z krajową 
siecią drogową. Czasami jednak kluczowe dla naszego komu-
nikacyjnego rozwoju decyzje leżą po stronie władz central-
nych… Mam więc nadzieję, że postanowią one, aby obwod-

nica naszego miasta była bezpłatna nie 
tylko tymczasowo, ale już na stałe. Czę-
stochowa – trzynaste co do wielkości 
polskie miasto – wraz z sąsiednimi gmi-
nami jest ważnym elementem układu 
drogowego na południu kraju. I choćby 
dlatego jej obwodnica powinna być dar-
mowa, tak jak obwodnice dużych pol-
skich miast. Gdy tak się stanie, obwod-
nica spełni pokładane w niej nadzieje, 
związane z uspokojeniem ruchu w mie-
ście. Na razie odetchnęły nasze ulice, ale 
chodzi także o to, aby kierowcy z całego 

regionu mogli swobodnie i komfortowo poruszać się po nim 
bez opłat. Liczę na to, że Częstochowa będzie w tej spra-
wie potraktowana na tych samych zasadach, jak ośrodki 
o podobnej wielkości, roli i potencjale. 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Szczególne 
podziękowania 

za cierpliwość należą się 
mieszkankom 

i mieszkańcom Dźbowa



W kategorii ,,Teraz Lepsza Praca” wręczono wyróż-
nienia Prezydenta Miasta Częstochowy  ,,Promotor 
Częstochowskiej Gospodarki 2019”.  Katowicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna SA otrzymała wyróżnienie 
specjalne, które odebrał Mateusz Rykała – wiceprezes, 
członek Zarządu KSSE. Główne przypadło firmie Stolzle 
Częstochowa Sp. z o.o. Statuetkę i dyplom odebrał prezes 
zarządu Artur Wołoszyn. Ponadto wyróżniono  Regio-
nalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstocho-
wie (odebrał je Tadeusz Szymanek – Prezydent 
Rady RIPH) oraz  Politechnikę Częstochow-
ską (uczelnię reprezentował jej kanclerz, dr inż. 
Arkadiusz Kociszewski).

W tej samej kategorii –  ,,Teraz Lepsza 
Praca” – wręczono również dwie nagrody ,,Aka-
demicka Częstochowa” – powędrowały one do 
autorek najlepszych prac inżynierskich, magi-
sterskich lub doktorskich związanych z promo-
cją miasta. I tak  Aleksandra Kuk  za napisaną 
na Politechnice Warszawskiej pracę magister-
ską ,,Utrzymanie pierwotnej funkcji handlo-
wej przy adaptacji obiektów modernistycznych 
na przykładzie domu handlowego ,,Puchatek” 
w Częstochowie” otrzymała symboliczny czek 
na  kwotę 3 tys. zł. Drugą laureatką została Olga 
Mysłek, która za pracę licencjacką ,,Narzę-
dzia wspomagające obieg informacji o zdarze-
niach w publicznych systemach monitoringu 
wizyjnego na przykładzie monitoringu wizyj-
nego miasta Częstochowy” otrzymała nagrodę 
w wysokości 1 tys. zł. Praca powstała na Uniwer-
sytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza.  

W kategorii  ,,Lepsza Komunikacja w Czę-
stochowie”  nagrodę przyznano firmie  Budpol 
Sp. z o.o., którą reprezentował jej prezes Piotr 
Smolarczyk. Ta częstochowska spółka specjali-
zuje się w kompleksowym wykonawstwie obiektów prze-
mysłowych, dróg ekspresowych i autostrad – zajmowała 
się m.in. ułożeniem nowoczesnej nawierzchni na obwod-
nicy Częstochowy. To m.in. dzięki tej firmie możliwe było 
zakończenie zasadniczego etapu prac w grudniu zeszłego 
roku. Jest laureatką Brylantu Polskiej Gospodarki 2018.

W kategorii  ,,Kierunek Przyjazna Często-
chowa”  nagrodę otrzymało  Stowarzyszenie ,,Aktywna 
Częstochowa”, które zajmuje się działalnością społeczną, 
marketingową i organizacją wydarzeń, m.in. Festiwalu 
Kolorów, Świątecznego Grania z Kubą, Kina na Leżakach 
czy Summer Chill. Nagrodę odebrał prezes ,,Aktywnej 
Częstochowy” Karol Synowiec.   

W końcu w kategorii ,,Częstochowa Wspiera Senio-
rów” nagrodzona została Elżbieta Jazłowiecka. W 2006 

roku stworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ówcze-
snej Wyższej Szkole Pedagogicznej, dla którego praco-
wała 10 lat. Zainicjowała powstanie UTW przy Akademii 
Polonijnej; sprawowała też funkcję prezeski Stowarzysze-
nia Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest 
członkinią Miejskiej 
Rady Seniorów.

Podczas nowo-
rocznego spotkania, 

które odbyło się 13 
stycznia w Filhar-
monii Częstochow-
skiej wyróżnienia 
wręczyli prezydent 
Krzysztof Maty-
jaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Nie-
smaczny. Uczczono także pamięć zamordowanego przed 
rokiem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Po 
uroczystości dla gości spotkania zaśpiewała Ana Andrze-
jewska, której towarzyszyli muzycy – Bartek Bedna-
rek i Darek Bafeltowski. Goście usłyszeli też wokalistkę 
i skrzypaczkę Amelię Cierpiał.
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Spotkanie noworoczne 
z władzami miasta
Znamy już tegoroczne laureatki i laureatów nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy 
w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa 
Wspiera Seniorów”  i  „Przyjazna Częstochowa”. Okazją do ich wręczenia było noworoczne 
spotkanie w Filharmonii Częstochowskiej.



W kolejnych odsłonach BO trafi ają się pomysły mniej 
typowe, a korzystne np. dla środowiska i warte upo-
wszechnienia. I tak np. w parku między ulicami Pustą 
a Iglastą stanęły domki dla owadów zapylających. Takie 
owady to sojusznicy człowieka dbającego o estetykę 
miejskich zieleńców, parków czy ogrodów – domki 
zwabiają je w takie miejsca, pomagają przetrwać 
chłodniejsze dni, a w zamian owady pomagają rośli-
nom wytwarzać owoce, przy okazji chroniąc je przed 
szkodnikami. Domki kosztowały 2,5 tys. zł.

Z kolei w dzielnicy Środmieście na terenach zie-
lonych, w tym m.in. w parku przy ul. św. Barbary 
– kosztem 6,2 tys. zł – powstały budki dla nietope-
rzy i ptaków, czyli kolejnych zwierząt, które warto 
,,zapraszać” na obszary miejskiej zieleni. ,,Skrzynki” dla 
nietoperzy są dla tych ssaków przejściowym schronie-
niem podczas przelotów między kryjówkami zimowymi 
i letnimi, a także miejscem przebywania kolonii rozrod-
czych. Nietoperze potrafi ą skutecznie chronić nas przed 
komarami, a o zaletach licznej obecności ptaków w mie-
ście nikogo nie trzeba przekonywać. W całym Śródmie-
ściu Częstochowy wkrótce będzie łącznie 180 budek dla 
ptaków i 80 dla nietoperzy.

Stworzony z inicjatywy rady lokatorów i dzięki wspar-
ciu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” minipark 
przy ul. Żareckiej wzbogacił się o 6 lamp solarnych. Ten 
nowoczesny i ekologiczny typ oświetlenia zasilany jest 
w pełni energią pochodzącą ze światła słonecznego – za 
dnia ją gromadzi, a używa jej po zmroku. Zamontowane 
na słupach oprawy wyposażone są w czujnik ruchu. 
Dzięki temu lampy świecą intensywniej w momencie, gdy 
ktoś pod nimi przechodzi. Park kieszonkowy na Rakowie 
jest pierwszym zieleńcem w Częstochowie wyposażo-
nym w oświetlenie solarne. Koszt to 55,2 tys. zł. Zada-

nie objęło też posadzenie 4 
drzew (z gatunku katalpa 
bignoniowa w odmianie 
kulistej) oraz 180 krzewów 

pęcherznicy kalinolistnej 
(w odmianie o liściach 
czerwonych i żółtych), 
w formie żywopłotu.

Nie brakowało 
zadań bardziej 
tradycyjnych – 
jak wybudowanie 

drogi wewnętrznej, chod-
nika i instalacji oświetle-
nia w pobliżu Zespołu 
Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna (za kwotę 
142 tys. zł) czy placu zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 
14, 16 (kosztem 221 tys. zł). Za 175 tys. zł sfi nansowano 
także częściowy remont Filii nr 7 Biblioteki Publicznej 
przy alei Pokoju i zakupiono dla niej wyposażenie.

Miejsca wspomnianych wyżej, zrealizowanych zadań 
z Budżetu Obywatelskiego 12 grudnia odwiedził prezy-
dent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Warto wspomnieć także o innych zakończonych 
zadaniach. I tak nowe boisko typu ,,Orlik” powstało przy 
Szkole Podstawowej nr 54, a podstawówkom nr 36 i 53 
przybyły centra multimedialno-informatyczne. Powięk-
szyły się zbiory fi lii bibliotecznych przy ulicach Krakow-
skiej i Nadrzecznej. Kolejne wyświetlacze odliczające czas 
do zmiany świateł zostały uruchomione na skrzyżowa-
niach u zbiegu ul. Krakowskiej i alei Wojska Polskiego, 
alei Wolności z ulicami Kopernika i Orzechowskiego, 
Faradaya i Legionów czy Dekabrystów i Kilińskiego. 
Na całe rodziny czeka ,,zielony” zakątek rekreacji przy 
ul. Fertnera, grill park przy promenadzie Niemena, 
a w innym lubianym miejscu wypoczynku – Lasku Anio-

łowskim – wykonano prace porządkowe i remon-
towe. Kolejne miejskie instytucje – z miejskich środ-
ków BO - otrzymały ratujące życie defi brylatory (29 
sztuk), a wybranych pracowników przeszkolono z ich 
obsługi. Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kawodrzy Górnej i Dolnej, Kuźnicy Marianowej, 
Liszce Dolnej czy Dźbowie trafi ł nowy sprzęt i umun-
durowanie. Poprawiły się znowu warunki życia  psów 
i kotów oczekujących na adopcję w Częstochowskim 

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
W sumie gotowych – bądź na ukończeniu – jest około 

120 zadań Budżetu Obywatelskiego.

Obywatelskie inwestycje – 
tegoroczne efekty

Realizacja wybranych w głosowaniu pomysłów 5. edycji częstochowskiego 
Budżetu Obywatelskiego jest na finiszu. Łącznie w 2019 roku było to około 120 zadań, wśród 

których nie zabrakło kolejnych inwestycji w place zabaw, chodniki, miejsca parkingowe, 
ale także zieleń i ekologię.
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Projekt  „Kooperacje 3D – model wielosektorowej 
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest realizo-
wany na terenie czterech województw, w kilkudziesięciu 
gminach i powiatach. Liderem jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W  każdej 
gminie i powiecie, które przystąpiły do pro-
jektu, powoływane są Partnerskie Zespoły Koope-
racyjne. Zadaniem kooperantów  jest, w pierwszej 
kolejności, wypracowanie zasad współpracy pomię-
dzy lokalnymi instytucjami i podmiotami w oparciu 
o założenia modelu przygotowanego przez eksper-
tów. W kolejnym etapie partnerzy, bazując na zasa-
dach opisanych w modelu, oferują wsparcie rodzi-
nom i osobom przeżywającym trudności. Dzięki 
zacieśnieniu  współpracy między instytucjami  oraz 
wypracowaniu zasad i modelu kooperacji, ofero-
wana pomoc ma być jeszcze skuteczniejsza. 

- Rodziny i osoby, którym pomagamy zazwyczaj 
przeżywają kryzys wynikający z nawarstwienia się wielu 
trudności, często trwających od lat  –  podkreśla Mał-
gorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS. - Może istnieć na 
przykład problem uzależnienia u rodzica i równolegle 
problemy  związane z edukacją i wychowaniem dzieci, 
problemy zdrowotne, z zatrudnieniem i wiele innych, 
które sprawiają, że rodzina nie potrafi samodzielnie sobie 
poradzić. W takim przypadku pomoc jednej instytucji 
nie wystarcza. MOPS od lat współpracuje z różnymi pod-
miotami, jednak  sformalizowanie  tych działań, a przede 
wszystkim wypracowanie wspólnych narzędzi i zasad tej 
współpracy, daje możliwość jeszcze pełniejszego  i bardziej 
efektywnego wsparcia dla naszych podopiecznych.

W Częstochowie pomocą  w ramach projektu 
objęto kilka rodzin zamieszkujących Tysiąclecie. Liderem 
Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego (ZZK) w naszym 
mieście jest MOPS, a jego członkami przedstawiciele Poli-
cji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarski Miesz-
kaniowej TBS oraz Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w  Częstochowie i  Fundacji dla Roz-
woju. Uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do 
Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego oraz wręczenie 
kooperantom  certyfikatów odbyło się 10 stycznia, pod-
czas spotkania w Częstochowskim Parku Przemysłowo 
Technologicznym.

Zawiązanie  zespołu partnerskiego  pozwala 
wejść dotychczasowej współpracy na nowy, wyższy poziom. 
Partnerstwo to też kapitał relacji - kooperacyjnie znaczy szyb-
ciej, skuteczniej, łatwiej. Współpraca pozwala na dostrze-
żenie problemów z różnych perspektyw, zwiększa efektyw-

ność i komplek-
sowość pomocy.

Kooperacja 
to także moż-
liwość  pełniej-

szego wykorzystania potencjału  lokal-
nego. Każdy z partnerów ma do zaoferowania inne formy 
wsparcia czyli usługi. Zostają one opisane i razem tworzą 
tzw. „lokalny koszyk usług” - to całość oferty jaką lokalni 
partnerzy mają do  zaproponowania  rodzinie czy osobie 
potrzebującej wsparcia. W zależności od tego jaka pomoc 
będzie potrzebna w danym momencie, z „koszyka” będą 
wybierane najodpowiedniejsze usługi.

Model zakłada  też aktywny udział osób  objętych 
pomocą, w opracowaniu i wdrażaniu ścieżki wychodze-
nia z kryzysu - takie podejście ma aktywizować i motywo-
wać rodziny i osoby korzystające ze wsparcia do włączenia 
się w proces zmiany swojej życiowej sytuacji. W związku 
z tym budowanie ścieżki pomocy dla danej rodziny lub 
osoby, dobieranie form pomocy z „koszyka” odbywa się, 
za jej zgodą oraz przy jej aktywnym udziale, podczas spo-
tkań tzw. zadaniowego zespołu kooperacyjnego (ZZK). 
W jego  skład, oprócz beneficjentów wsparcia, wchodzą 
przedstawiciele partnerów, których usługa jest oferowana 
w danym momencie, a także pracownicy socjalni MOPS 
jako moderatorzy i osoby, które współpracują z rodziną 
na co dzień.
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Pomoc dla rodzin 
w trudnej sytuacji 
Częstochowa bierze udział w projekcie, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy 
instytucjami, organizacjami i podmiotami lokalnymi na rzecz wsparcia osób i rodzin będących 
w trudnej życiowej sytuacji. Jako jeden z etapów projektu, zawiązano Partnerski Zespół Koopera-
cyjny. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, liderem jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.



Miejski program profilaktyki 
i rozwiązywania 

problemów alkoholowych

Nadużywanie alkoholu oraz wynikające z tego kon-
sekwencje stanowią ważny problem społeczny. Gmina, 
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi, pro-
wadzi m.in. działania związane 
z profi laktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. To 
m.in. zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu; udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie; prowadzenie profi laktycznej działalno-
ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, programów opiekuń-
czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaga-
nie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fi zycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja tych   zadań jest prowadzona w ramach 
gminnego programu profi laktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, który na mocy ustawy gmina ma 
obowiązek corocznie uchwalać. Stanowi on część strategii 
rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia cele 
operacyjne dotyczące profi laktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych określone w Narodowym Programie 
Zdrowia.

Miejski Program Profi laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Częstochowie na rok 2020 wyzna-
cza obszary, w jakich będą podejmowane działania mające 
na celu ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych, 
społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających 
ze spożywania alkoholu przez mieszkańców miasta Czę-
stochowy, a także zredukowanie zjawiska picia alkoholu 
i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez 
dzieci i młodzież.

Podczas tworzenia Programu wykorzystano informa-
cje przekazane przez podmioty podejmujące na terenie 
miasta działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy w rodzinie. To m.in.: Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 

Osobom z Problemami Alkoholowymi, placówki leczenia 
uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, centra 
integracji społecznej, Częstochowskie Centrum Interwen-

cji Kryzysowej, placówki wspiera-
jące osoby bezdomne dotknięte 
problemem uzależnień, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, 
Komenda Miejska Policji, Straż 
Miejska, Sąd Rejonowy, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i pla-
cówki wsparcia dziennego oraz 
organizacje pozarządowe, w tym 

stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wykorzystano także 
raporty z badań społecznych dotyczących używania alko-
holu i środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną, 
przeprowadzonych na terenie Częstochowy.

Głównym celem Programu jest ograniczenie spoży-
cia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowot-
nych wynikających ze spożywania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych przez mieszkanki i miesz-
kańców miasta Częstochowy, a w szczególności przez 
osoby niepełnoletnie.

Priorytetem jest zintensyfi kowanie działań terapeu-
tycznych wśród młodzieży upijającej się oraz działań 
korekcyjno-wychowawczych skierowanych do osób eks-
perymentujących, używających środków psychoaktyw-
nych; udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i mło-
dzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych 
przemocą; rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, 
profi laktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży; 
zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów i współ-
realizatorów Programu; prowadzenie edukacji społecznej 
na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania 
substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie skuteczno-
ści egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholo-
wych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 
2014-2020”, a jego koordynatorem jest Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.
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ZDROWIE

Znamy już obszary, w jakich będą podejmowane działania ograniczające negatywne skutki zdro-
wotne, społeczne, a także te dotyczące życia rodzinnego, które wynikają ze spożywania alkoholu.
Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, 
którego celem jest także zredukowanie zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań 

ryzykownych przez dzieci i młodzież.



W piątkowy wieczór, 20.12.2019r. policjanci z Komi-
sariatu II Policji w Częstochowie patrolowali miasto. Po 
godzinie 19.00 stróże prawa zauważyli młodego mężczy-
znę, siedzącego w zaparkowanym na uboczu samochodzie. 
Mundurowi podeszli do mazdy, by wylegitymować kie-
rowcę. Na widok policjantów 27-latek zaczął jednak ucie-
kać samochodem. Policjanci rozpoczęli pościg. Gdy mazda 
zatrzymała się przed zamkniętym przejazdem kolejowym, 
policjanci wybiegli z radiowozu, by zatrzymać kierowcę. 
Wtedy też młody mężczyzna ruszył w ich kierunku, pró-
bując potrącić interweniujących stróżów prawa. Policjanci 
użyli broni służbowej. Padło kilka strzałów w opony samo-
chodu, jednak 27-latek kontynuował ucieczkę, zatrzymując 
się dopiero kilka ulic dalej. Wtedy też okazało się, że 27-latek 
został ranny w plecy. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie 
został poddany zabiegowi. Zdaniem lekarzy jego życiu nie 

zagraża niebezpieczeństwo. Pobrano od niego próbki krwi 
na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych. Męż-
czyzna był wcześniej karany między innymi za kradzieże. 

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczaso-
wym aresztowaniu 27-latka. Podejrzany o czynną napaść na 
policjantów mieszkaniec Częstochowy trafił już do aresztu, 
gdzie będzie oczekiwał na proces.
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

Kierujący BMW, jadąc III Aleją NMP, utracił panowa-
nie nad pojazdem i najechał na prawidłowo zaparkowany 
samochód. Siła uderzenia była tak duża, że zaparkowana 
prawidłowo Mazda przemieściła się, uderzając w prze-
chodniów. Poważnych obrażeń twarzoczaszki odniosła 
kobieta, która znajdowała się akurat na chodniku. Kierowca 
BMW uciekł z miejsca zdarzenia. Kryminalni z Komendy 
Miejskiej w Częstochowie po krótkim czasie wpadli na 
trop i zatrzymali 23-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. 

W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Jak ustalili policjanci, 
BMW należało do innego mężczyzny, który w tym czasie 
spał w jednym z hoteli, a 23-latek zabrał go bez jego wiedzy. 
Oprócz samochodu, mieszkaniec Piekar Śląskich zabrał 
mu także kartę bankomatową, którą dokonał kilku trans-
akcji płatniczych w jednym z częstochowskich lokali. Sąd 
na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresz-
towaniu sprawcy na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat 
więzienia.

Areszt dla sprawcy wypadku, 
który uciekł z miejsca zdarzenia

Komenda Miejska Policji w Częstochowie wspólnie 
z przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów - asp. Arkadiuszem Kobielą, zor-
ganizowała charytatywną zbiórkę maskotek, gier planszo-
wych oraz artykułów szkolnych i plastycznych dla dzieci 
z częstochowskiego hospicjum. Akcja trwała od 26 listo-
pada do 23 grudnia br.

Pomysłodawcą była częstochowska drogówka, która 
w przeddzień Świąt, na czele z zastępcą Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego - asp. szt. Tomaszem Gromkiem, 

obdarowała zebranymi prezentami podopiecznych Hospi-
cjum Ziemi Częstochowskiej i małych pacjentów oddziału 
pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
PCK w Częstochowie.

Akcja cieszyłą się ogromnym zainteresowaniem. Wiele 
osób postanowiło włączyć się w działania, dzięki czemu do 
naszych najmłodszych trafiły setki zabawek.

Kierownictwo częstochowskiej Policji oraz organiza-
torzy dziękują wszystkim za wsparcie akcji.

DAJ MISIAKA 
- charytatywna zbiórka 
dla dzieci z Hospicjum

Areszt dla kierowcy, 
który próbował potrącić policjantów



„Kawiarenka dla Seniora” to oferta, która jest dostępna 
w Częstochowie już od dwunastu sezonów. W ramach akcji 
częstochowscy restauratorzy, właściciele klubów i kawiarni za-
praszają seniorki i seniorów do swoich lokali, oferując im kawę 
i herbatę złotówkę. Aby skorzystać z ak-
cji, należało pokazać specjalny kupon. 
Można było je odbierać u organizatora, tj. 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Częstochowie.

Podczas dwunastej edycji „Kawia-
renki dla Seniora” wydano 4517 kupo-
nów uprawniających do zakupu kawy lub 
herbaty za 1 zł - to o niemal 500 więcej 
niż przed rokiem i 1000 więcej niż dwa 
lata temu. W każdym tygodniu tegorocz-
nej edycji uczestnicy pobierali od 60 do 160 karnetów.

- W każdym sezonie „Kawiarenki” obserwujemy wzrost 
liczby uczestników. Kiedy wydaje nam się, że liczby są bardzo 
duże, i będzie ciężko osiągnąć znowu taką frekwencję, okazuje 
się, że nowa odsłona przynosi kolejny rekord – mówi Małgorzata 
Mruszczyk, dyrektor MOPS w Częstochowie. -  To pokazuje 
ogólną tendencję do włączania się starszych mieszkańców nasze-
go miasta w życie społeczne. Chcą działać, a my, przy współpracy 
restauratorów, im to ułatwiamy. Serdecznie dziękuję wszystkim, 
dzięki którym „Kawiarenka” wspiera seniorów już od dwunastu 
sezonów.

Celem akcji jest umożliwienie seniorkom i seniorom ak-
tywnego spędzenia czasu, zachęcenie do wychodzenia z domu 
i podejmowania kolejnych ciekawych aktywności.

- „Kawiarenka dla Seniora” to bardzo miły pretekst, by spę-
dzić czas w gronie znajomych, integrować się ze społecznością 

lokalną – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk - Bar-
dzo często jest to pierwszy impuls, który pociąga za sobą ko-
lejne pomysły na aktywne spędzanie czasu.  Starsi mieszkańcy 
i mieszkanki mogą wybierać w bogatej ofercie, którą miasto 

przygotowało specjalnie z myślą o nich. Od 
klubów seniora, miejsc spotkań z zajęciami 
tematycznymi, poprzez udział w progra-
mach profilaktycznych i zdrowotnych, do 
korzystania z oferty kulturalnej, placów 
rekreacji ruchowej i możliwości spotykania 
się w pięknych plenerach Częstochowy, na 
przykład przy tężniach na Promenadzie 
im. Czesława Niemena.

Udział w akcji brali nie tylko seniorzy 
i seniorki indywidualnie, ale także osoby 

korzystające ze wsparcia Dziennego Domu „SENIOR+” oraz 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy 
ul. Kontkiewicza 2.

W roku 2019 w realizację akcji włączyło się 17 lokali - 
liczbowo, tyle samo, co w roku ubiegłym, chociaż kilka brało 
udział w „Kawiarence” pierwszy raz.

Organizatorzy dziękują serdecznie właścicielom kawiar-
ni, klubów i restauracji, którzy włączyli się  do akcji. Dwuna-
sta edycja już się zakończyła, ale MOPS już przygotowuje się 
do kolejnej.  Przedstawiciele lokali zainteresowani udziałem 
w edycji, która ruszy około czerwca 2020 roku,  proszeni są 
o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czę-
stochowie (pod numerem tel. 34 322 40 79). Podczas startu 
akcji każdy z lokali otrzymuje oznaczenie „Miejsce Przyjazne 
Seniorom” z datą rozpoczęcia danej edycji.
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Kawiarenka dla Seniora
Zakończyła się 12. edycja „Kawiarenki dla Seniora”. To akcja w ramach której częstochowscy 

seniorzy i seniorki mogli w wybranych lokalach gastronomicznych wypić kawę i herbatę 
za symboliczną złotówkę. Zainteresowanie nią było ogromne, znowu wydano rekordową 

ilość kuponów uprawniających do skorzystania z oferty.



 
 

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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Jej celem było wsparcie czworonogów ze schronisk oraz 
pomoc w codziennej opiece nad zwierzętami organiza-
cjom, które działają na ich rzecz.

W „Charytatywnie dla zwierząt” włączyły się często-
chowskie placówki oświatowe z Częstochowy i Łojek oraz 
prywatni przedsiębiorcy. Zbierano wszystko, co może 
przydać się zwierzakom, a także czuwającym nad nimi 
wolontariuszkom i wolontariuszom – koce, poduchy, 
karmy, makarony, jedzenie w puszkach z długim termi-
nem ważności, ale także leki i akcesoria dla zwierząt.

19 grudnia w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 
przy ul. Gilowej odbył się finał zbiórki.

Akcję ,,Charytatywnie dla zwierząt” pod honorowym 
patronatem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka zor-
ganizowali Zespół Szkół Technicznych, Stowarzyszenie 
Aktywna Częstochowa i Częstokocham, Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne oraz Młodzieżowa Rada 
Miasta.

- Po raz kolejny udało nam się zebrać tak dużo karmy 
i artykułów, że trafią nie tylko do schroniska, ale także do 
nieformalnych grup zajmujących się zwierzakami, jak 
na przykład tymczasowe domy adopcyjne  – mówi Jakub 
Sikora, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Pomoc dla schroniska
Dwie i pół tony karmy, około 450 koców, leżanek i innych przydatnych artykułów udało się zebrać 
podczas IV edycji akcji, która właśnie zakończyła się w Częstochowie.


