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Niemal całe nasze życie jest od 
pewnego czasu podporządkowane 
walce z pandemią koronawirusa 
Covid 19. Z największymi wyzwa-
niami mierzą się publiczne placówki 
medyczne, służby, władze na każdym 
szczeblu – także lokalne.Ale prze-
ciwstawienie się temu zagrożeniu to 
sprawa każdej i każdego z nas. 

Częstochowski samorząd – zgod-
nie ze swoimi kompetencjami – od 
początku kryzysu stosował się ściśle 

do wytycznych polskiego rządu, na którym ciąży całokształt 
walki z wirusem i łagodzenia społecznych i gospodarczych skut-
ków pandemii. Odwołaliśmy więc imprezy, koncerty i spekta-
kle. Zamknęliśmy szkoły, obiekty sportowe, 
instytucje kultury. Zawiesiliśmy opłaty 
w strefie płatnego parkowania, zachęcając 
w tej wyjątkowej sytuacji do indywidualnych 
form poruszania się po mieście. Jednocze-
śnie zmieniliśmy organizację komunikacji 
publicznej. Znacznie ograniczyliśmy bez-
pośrednią obsługę w urzędach i miejskich 
instytucjach. Mimo tego wszystkie z nich 
cały czas pracowały i pracują. Tyle że w nieco 
inny, wymuszony koniecznością sposób. 
Bezpieczniejszy zarówno dla Państwa, jak 
i dla naszych urzędniczek i urzędników, 
od których przecież zależy sprawne i kompetentne załatwianie 
spraw. Pomagamy także osobom będącym na kwarantannie. Co 
najważniejsze – namawialiśmy i namawiamy do ograniczenia 
bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi do absolutnie nie-
zbędnego minimum. W mediach społecznościowych zachęcamy 
do tego pod hasłem ,,Często-chowa się w domach”. Osobiście 
zwróciłem się też do przedsiębiorców z apelem o zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa ich pracownic i pracowników. Społeczna 
odpowiedzialność firm nigdy wcześniej nie była tak potrzebna 
jak dziś.

Szczególną troską musimy w tej trudnej sytuacji otaczać 
nasze seniorki i seniorów. Służą temu m.in. liczne inicjatywy sto-
warzyszeń i organizacji – partnerów samorządu. Choć zwykle 
namawiam seniorki i seniorów do aktywności – dziś proszę 
o pozostanie w domach, powstrzymanie się od spotkań. Bez-
cenne są teraz gesty dobrosąsiedzkiej pomocy – serdecznie do 
nich zachęcam. Szczególnie wobec tych, którzy z racji swojego 

wieku, ograniczeń, samotności czy niepełnosprawności przeży-
wają ten czas szczególnie ciężko. Dziękuję za każdą przyjazną 
dłoń wyciągniętą do tych osób, podobnie jak za każdy przejaw 
wzajemnej życzliwości.

Niezmiennie proszę wszystkich o poważne traktowanie zale-
ceń, które służby odpowiedzialne za walkę z pandemią kierują 
do nas na bieżąco, m.in. poprzez media. Apeluję, aby nie lekce-
ważyć środków ostrożności, ale też nie popadać w panikę, która 
nie służy ani nam samym, ani nie ułatwia działania służbom 
publicznym. Pandemia koronawirusa to sprawa każdej i każ-
dego z nas, bo potencjalnie może bezpośrednio dotknąć nas 
wszystkich – niezależnie od sytuacji życiowej, profesji, wieku. 
Ten kryzys pokazuje, jak bardzo od naszej własnej postawy 
zależy dobro innych ludzi i jak bardzo dobro nas samych zależy 
od postawy innych. Dlatego wykażmy się odpowiedzialnością, 

rozsądkiem, cierpliwością i zdyscyplinowa-
niem. A nade wszystko solidarnością. Jeśli 
okażemy ją innym w tym trudnym czasie, 
z pewnością sami będziemy mogli na nią 
liczyć.

Miejskie sprawy cały czas idą swoim 
tokiem. Samorząd prowadzi je tak, jak 
wcześniej. Przed naszym miastem i miesz-
kańcami przecież przyszłość ,,po korona-
wirusie”, która w końcu nastąpi – trzeba 
o nią nieprzerwanie zabiegać. Po uporaniu 
się z zagrożeniem Częstochowa musi jak 
najszybciej wrócić do normalnego życia 

gospodarczego, kulturalnego, sportowego. A urzędy i instytu-
cje do takiego trybu pracy, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. 
Tymczasem ściśle współpracujemy z administracją państwową, 
stosując się do jej kolejnych wytycznych. Robimy wszystko to, 
co władza lokalna może zrobić, aby zapobiegać rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa. I będziemy to robić tak długo, jak będzie 
trzeba. Na razie życzę Państwu dobrych i – mimo wszystko – 
wesołych świąt Wielkanocnych w tym trudnym czasie oraz tego, 
abyśmy przezwyciężyli koronawirusa jak najszybciej i mogli 
wtedywybrać się – już bez obecnych ograniczeń – na bezpieczny 
wiosenny spacer…

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

życzę Państwu 
dobrych i – mimo 

wszystko – wesołych świąt 
Wielkanocnych



Podstawowe środki ochronne 
przeciwko nowemu koronawirusowi 
(opracowano na podstawie danych 
WHO, ECDC i CDC).
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje cho-

robę o nazwie COVID-19, która objawia się najczę-
ściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się 
u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% cho-
rych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż 
u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie doko-
nano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci 
choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odporno-
ścią, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności 
przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie 
nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. 
Można natomiast stosować inne metody zapobiegania 
zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje 
się również w przypadku zapobiegania innym choro-
bom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezo-
nowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przy-
pada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie 

masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie 
alkoholu (min. 60%).

DLACZEGO? Mycie rąk takimi metodami zabija 
wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony 
podczas kaszlu i kichania.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chu-
steczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając 
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

DLACZEGO? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków 
i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz 
zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między 

sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, 
kichają i mają gorączkę.

DLACZEGO? Gdy ktoś zarażony wirusem powodu-
jącym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-
19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kro-
pelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt 
blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
DLACZEGO? Dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, 
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz prze-
nieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudno-
ści w oddychaniu, zasięgnij pomocy 
medycznej.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddycha-
niu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją 
zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://
www.gov.pl/web/zdrowie

DLACZEGO? Objawy ze strony układu oddecho-
wego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przy-
czyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowi-
rusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną 
(pałeczka Haemophilus infl uenzaea, pałeczka krztuśca, 
chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony 
układu oddechowego i nie podróżowa-
łeś do Chin lub innego innego kraju, 
w którym zanotowano więcej przy-
padków zakażeń koronawirusem.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu odde-
chowego i nie podróżowałeś do Chin lub innego innego 
kraju, w którym zanotowano więcej przypadków 
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UWAGA LOKATORZE!
Bieżące informacje związane z koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne są na stronach:
• Głównego Inspektoratu Sanitarnego -  www.gis.gov.pl, w zakładce AKTUALNOŚCI
• Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC) 
             - www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
• Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
            - www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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zakażeń koronawirusem, pamiętaj o stosowaniu pod-
stawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz 
higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do 
zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych 
przed zachorowaniem.

Nie zaleca się używania masek na twarz przez 
zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenia-
niu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może 
pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych 
chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie 
samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji 
i powinno być połączone ze stosowaniem innych środ-
ków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami 
ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz 

unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co naj-
mniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne 
stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy 
ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), 
podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 prze-
biegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się 
osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

NFZ uruchomił całodobową infolinię 

800 190 590
udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Zdjęcie oraz informacje o podstawowych środkach ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę 
COVID-19 pochodzą ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego



Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ) wykonywał swoje 
zadania opierając się głównie na Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miasta, a także zeszłorocznej uchwale budżetowej. Obok planu rocznego, 
priorytetami były zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Lokal-
nej Inicjatywy Mieszkańców. Wydział przygotowywał też – od strony 
formalno-prawnej i dokumentacyjnej – zadania inwestycyjne miasta 
do tegorocznego budżetu oraz pod zamierzenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Pozyskiwał również środki pozabudżetowe na miejskie zada-
nia oraz dbał o uczciwą konkurencję w zamówieniach publicznych, co jest 
konieczne dla efektywnego i celowego wydatkowania środków budżetu Częstochowy.

I tak, w obszarze poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkanek i mieszkań-
ców miasta wykonano prawie 1 km bieżący kanalizacji sanitarnej i 27 szt. przyłączy 
kanalizacyjnych w pasie drogowym. Zakończyła się  trwająca dwa lata budowa wie-
lorodzinnego bloku – wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
– przy ul. Focha 80. Powstało tam 65 mieszkań – w tym 
14 dla osób z niepełnosprawnościami. Wydział IZ zaktu-
alizował też dokumentację na budowę kolejnego budynku 
mieszkalnego – tym razem u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry. 
Uzyskano też pozwolenie na jego budowę.

W sferze rewaloryzacji miejsc cennych pod względem 
historycznym i zabytkowym w 2019 roku ruszyła prze-
budowa i rozbudowa Ratusza Starej Częstochowy wraz 
z zagospodarowaniem terenu (zadanie z dofinansowaniem 
unijnym). Wykonano m.in. prace ziemne i rozbiórkowe, 
fundamenty, roboty murowe i żelbetowe oraz naprawcze 
i konserwatorskie murów starego Ratusza. Powstał szyb win-
dowy; wykonano roboty rozbiórkowe i drogowe na płycie Rynku oraz część instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej (także instalacji monitoringu). Są też gotowe ele-
menty Teatru Rzeźb, które finalnie znajdą się na zrewitalizowa-
nym Starym Rynku.

W Teatrze im. A. Mickiewicza – dla potrzeb organizacji spek-
takli –  wykonano szyb nowego dźwigu towarowego. 

Jeśli chodzi o tworzenie warunków dla rozwoju sportu 
i rekreacji, gruntowne remonty przeszły sale gimnastyczne 
w szkołach  podstawowych nr 15 i 42, natomiast przebudowę 
– sale sportowe w SP nr 30 oraz liceum ,,Traugutta”.  Trwał  
miejski program budowy boisk – powstały 2 wielofunkcyjne 
obiekty: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  oraz liceum 
,,Mickiewicza”.

Trwało opracowywanie dokumentacji II-go etapu rewitalizacji Parku Lisiniec, 
czyli budowa tzw. Strefy Rekreacji Pacyfik. W ramach wcześniejszego etapu 
oddano do użytku Strefę Wypoczynku Adriatyk wraz zapleczem parkingowym, 
która cieszyła się w czasie sezonu letniego ogromną popularnością.

Zeszły rok był także rokiem kontynuacji budowy Promenady Śródmiejskiej 
(m.in. zamontowano już elementy siłowni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
i monitoringu, a także elementy ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz wej-
ściowej pergoli). Na budowie Parku Wodnego przy ul. Dekabrystów trwały m.in. 
prace konstrukcyjne budynku basenowego i niecek, ścian, dachu czy instalacji 
sanitarnych i elektrycznych.  

Wydział IZ zajmował się też poprawą stanu obiektów użyteczności publicz-
nej. I tak wymieniono centralne ogrzewanie w SP nr 34, miejskich przedszkolach 
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Inwestycyjny przegląd 
roku 2019 
Duże zadania – jak roboty na Starym Rynku, przy Promenadzie Śródmiejskiej czy aquaparku. 
Mniejsze – jak liczne ,,szkolne” remonty i nowe odcinki kanalizacji. Wszystko to, za miniony rok, 
podsumował miejski Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, który odpowiadał też 
m.in. za wykonanie wielu zadań BO i inicjatywy lokalnej.
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nr 15 i 17 oraz ,,Ekonomiku” przy ul. św. Augustyna. 
Przebudowę (wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż) 
przeszła Bursa Miejska przy ul. Prusa, termomoderni-
zację – Miejskie Przedszkole nr 21, a remont instalacji 
elektrycznej – V LO im. A. Mickiewicza. Teren Zespołu 
Szkół ,,Żeromskiego” odwodniono i wyremontowano 
jego nawierzchnię. Do fi nału doszła przebudowa zaplecza 
basenu SP nr 2.  Kontynuowano modernizację SP nr 47, 
gdzie z początkiem nowego roku szkolnego, po przenie-
sieniu z ul. Konwaliowej, zostanie otwarte Miejskie Przed-
szkole nr 10 z większą 
liczbą miejsc.

Ruszyła termo-
modernizacja w szko-
łach podstawowych 
nr 1, 32 i 41 – w 2019 
roku we wszystkich 
trzech placówkach 
wykonano sporą część 
robót. Rozpoczęto przebudowę sanitariatów w zespo-
łach szkół im. Kochanowskiego i Prusa, przebudowę 
Żłobka Miejskiego przy alei Armii Krajowej 66 (wraz z  
dostosowaniem do wymagań p.poż.).  W aż 18 placów-
kach oświatowych m.in. wyremontowano dachy, sale gim-
nastyczne czy wymieniono okna.

W ramach inicjatywy lokalnej m.in. położono nową 
nawierzchnię dojść do klatek schodowych wokół budynku 
przy alei Niepodległości 39; powstały też miejsca posto-
jowe przy ul. Bardowskiego 33 C. Zagospodarowano 
działkę przy Wspólnocie Mieszkaniowej Ossowskiego 5 

i utwardzono teren przy ul. Leśmiana 5. Odcinki kana-
lizacji sanitarnej zbudowano w rejonie ulic Hektarowej, 
Koszarowej, Protazego, Geodetów, Kusocińskiego oraz 
dróg bocznych od ulic Łączności i Zuchów.

Zadania wykonane przez Wydział IZ z budżetu oby-
watelskiego w 2019 roku to m.in. plac zabaw przy ul. 
Żeromskiego, remont drogi wewnętrznej przy alei Pokoju, 
grill park na Promenadzie Niemena, zielony zakątek rekre-
acji przy ul. Fertnera czy boisko ,,Orlik” przy SP nr 54. 
Na terenie częstochowskiego schroniska stworzono nowe 

spacerniaki dla psów oraz 
powiększono zewnętrzne 
boksy, przy okazji kupując 
też wannę i stół trymerski 
do pielęgnacji zwierząt. 
Przy ul. Prądzyńskiego 
10 przebudowano i roz-
budowano drogę dojaz-
dową, chodniki oraz 
miejsca postojowe. Przy 

Promenadzie Niemena powstała drewniana minitężnia; 
zakończono też budowę placu aktywności ruchowej na 
Błesznie.

Wyżej wymienione zadania to inwestycje realizowane 
przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miasta. Oprócz niego miejskie zadania inwestycyjne zle-
cały i wykonywały również inne jednostki i spółki miej-
skie, w tym m.in. Miejski Zarząd Dróg i Transportu, MPK 
czy ZGM TBS.

Częstochowa w finale konkursu 
„INNOWACYJNY SAMORZĄD”

Nagrody w konkursie wręczono 26 lutego w Mini-
sterstwie Rozwoju w Warszawie. Wcześniej zgłoszono do 
niego 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych inno-
wacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorial-
nego, opartych na nowoczesnych technologiach i różnego 
typu efektywnych rozwiązaniach  dotyczących między 
innymi komunikacji, transportu, ekologii, pozyskiwania 
energii, a także edukacji i sfery społecznej.

Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach: 
duże miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miej-
skie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty. 
W każdej kategorii wyłoniono jednego zwycięzcę, a kilka 
projektów zostało wyróżnionych. Dyplomy za zakwalifi -
kowanie do fi nału otrzymały te samorządy, których pro-
jekty dostały co najmniej dwa głosy kapituły (każdy pro-
jekt oceniany był osobno).

Laureatami, w poszczególnych kategoriach, zostały: 
miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina 

miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska 
Klembów i Powiat Toruński.

W kategorii dużych miast Gdynia zdobyła nagrodę 
za projekt „Gdyński Ogród Deszczowy”, zachęcający 
mieszkańców do tzw. małej retencji. Wyróżniono Kato-
wice i Łódź, a w fi nale – obok Częstochowy – znalazły się 
jeszcze projekty z Bydgoszczy, Gdyni, Gdańska, Katowic, 
Lublina, Poznania i Warszawy.

W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w kon-
kursie „Innowacyjny Samorząd” wzięła udział Anna Miel-
czarek - kierownik Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 
Miasta Częstochowy, które koordynuje główne segmenty 
programu „Teraz Lepsza Praca”.  

Warto dodać, że projekt „Teraz Lepsza Praca” od pew-
nego czasu prezentowany jest m.in. w bazie miejskich 
innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju:

www.pfrdlamiast.pl/baza-miejskich-innowacji/czesto-
chowa-zadowolony-pracownik-zadowolony-pracodawca
-zadowolone-miasto

 
M.in. na podstawie informacji w Serwisie Samorządowym PAP

Miejski projekt „Teraz Lepsza Praca” zainicjowany przez prezydenta Częstochowy 
znalazł się w finale konkursu „Innowacyjny Samorząd 2020” organizowanym 

przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.   
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mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:

13 grudnia 2018 roku w jednym ze sklepów w Rudni-
kach doszło do kradzieży artykułów spożywczych o warto-
ści ponad 500 zł. Jak ustalili policjanci z Kłomnic, kradzieży 
tej dopuściło się dwóch mężczyzn 
i jedna kobieta. Po nitce do kłębka, 
w toku dalszych czynności śled-
czy ustalili, że osoby rozpoznane na 
nagraniu z monitoringu sklepu należą 
do opolskiej grupy przestępczej, która 
z kradzieży sklepowych uczyniła sobie 
stałe źródło dochodów. Od sierp-
nia 2018 roku do stycznia 2019 roku 
przestępcy dokonali 42 kradzieży 
produktów o wartości blisko 30 tys. 
zł na terenie 9 województw: śląskiego, opolskiego, zachod-
niopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Schemat działa-

nia zawsze był taki sam – jedna osoba czekała w zaparko-
wanym przed sklepem samochodzie, natomiast pozostałe 
wchodziły do środka. Ustalenia stróżów prawa pozwoliły na 

zatrzymanie w sumie 8 osób, którym 
przedstawiono łącznie 95 zarzutów. 
Wobec sprawców prokurator zasto-
sował poręczenie majątkowe w wyso-
kości 6 tys. zł, a dodatkowo 3 z nich 
zostało objętych policyjnym dozo-
rem. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat 
więzienia.

Na ręce Komendanta Miejskiego 
Policji w Częstochowie - insp. Dariu-
sza Atłasika wpłynęły podziękowania 

od zarządu sieci okradanych marketów.

Policjanci z Kłomnic rozbili gang 
okradający sklepy w całej Polsce

Policjant, decydując się na zasilenie szeregów zespołu 
przewodników psów musi spełniać odpowiednie kryteria. 
Przede wszystkim musi kochać zwierzęta i mieć predyspo-
zycje do pracy z nimi. Policyjny pies natomiast powinien 
odznaczać się posłuszeństwem i nie może bać się hałasu. 
Więź, która łączy te policyjne duety 
ma ogromny wpływ na efektyw-
ność ich służby i podejmowane 
przez nich zadania.

W Komendzie Miejskiej w Czę-
stochowie psy policyjne patrolują 
miasto, zabezpieczają imprezy 
masowe, tropią przestępców, szu-
kają osób zaginionych po śladach 
i zapachach oraz wyszkolone są do 
wykrywania materiałów wybucho-
wych i narkotyków.

Zanim jednak mundurowy roz-
pocznie służbę ze swoim czworonożnym partnerem, musi 
najpierw odbyć wspólne szkolenie w Zakładzie Kynologii 
Policyjnej w Sułkowicach, które po 6 miesiącach kończy się 
uzyskaniem atestu zarówno dla przewodnika jak i jego psa. 
Pierwszy atest ważny jest przez 12 miesięcy. Po tym okresie 
kolejny atest ważny jest przez 2 lata. Policjant wraz ze swoim 
pupilem doskonalą ponadto swoje umiejętności podczas 
codziennej służby oraz podczas cotygodniowych szkoleń, 

odbywających się na terenie jednostki.
W garnizonie częstochowskim najbardziej doświadczo-

nymi czworonożnymi funkcjonariuszami są: 7-letnia Jarika, 
którą na co dzień opiekuje się mł. asp. Robert Kolanko 
oraz 6-letni owczarek belgijski nazywany przez swojego 

służbowego opiekuna - asp. szt. 
Pawła Maja „Piorunem” z uwagi 
na swój żywiołowy temperament. 
Pod opieką asp. szt. Pawła Maja jest 
również Nab, zwany „Bomberem” 
– 2-letni czworonóg, który w listo-
padzie ukończył swoje pierwsze 
szkolenie i od początku pełni służbę 
w Częstochowie. Najmłodszym 
służbą w częstochowskim zespole 
jest Nagat, który dopiero od mie-
siąca ma swojego policyjnego opie-
kuna – asp. Tomasza Powązkę i jest 

to pies patrolowo - tropiący.
Na ulicach miasta oraz podczas zabezpieczania imprez 

masowych można też spotkać pozostałych czworonogów 
wraz ze swoimi opiekunami - mł. asp. Robeta Kolanko 
z 2-letnim Niko, asp. szt. Wojciecha Bożka z 3-letnią Abi, 
asp. szt. Pawła Kowalczyka z Kairem, który wcześniej pełnił 
służbę w Tarnowskich Górach oraz asp. szt. Marka Ładnego 
z Neodymem, zwanym „Rambo”.

Zgrane duety w częstochowskiej prewencji 
– policjanci i ich czworonożni przyjaciele
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Kontrole kotłowni 

Trwa sezon grzewczy. Mieszkańcy muszą ogrze-
wać swoje domy. Nie wszyscy robią to jednak zgodnie 
z prawem. Mimo licznych komunikatów oraz akcji spo-
łecznych i edukacyjnych zdarzają się osoby, które spalają 
śmieci oraz inne odpady w domowych piecach.

Aby wyeliminować ten proceder, funkcjonariuszki 
i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Częstochowie zgod-
nie z posiadanymi kompetencjami prawnymi kontrolują 
domowe kotłownie i piece.

W 2017 roku na terenie województwa śląskiego 
weszła w życie uchwała antysmogowa, która zabrania 
palenia m.in. mułem, fl otem, węglem brunatnym czy 
mokrym drewnem.

Na każde podejrzenie spalania śmieci w domowych 
piecach reaguje Straż Miejska. Już 910 takich interwencji 
przeprowadzono od początku roku. 

Dla porównania, w 2019 roku częstochowscy straż-
nicy kontrolowali domowe kotłownie i piece 2582 razy, 
podczas których ujawnili 408 przypadków spalania 
odpadów lub zabronionych paliw.

Straż Miejska przypomina, że może kontrolować 
jedynie posesje na terenie miasta. Poza jego granicami 
zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub innych niele-
galnych substancji w domowych piecach należy zgła-
szać do właściwych urzędów lub działających na terenie 
tych gmin służb, mających kompetencje do prowadzenia 
takich kontroli.

Od początku roku Straż Miejska przeprowadziła 910 kontroli domowych kotłowni, 
w których mogły być spalane szkodliwe odpady.



 
 

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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