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Choć mamy środek sezonu urlo-
powego, na placach budowy miej-
skich inwestycji tego nie widać. 
Osobiście przekonałem się o tym 
w początkach lipca, kiedy miałem 
okazję ocenić stan zaawansowania 
prac w kilku miejscach. Mimo trud-
ności, jakich wiele firm budowlanych 
doświadcza w rezultacie pandemii, 
zamówione przez miasto roboty idą 
mocno do przodu. Chodzi o inwe-

stycje dotyczące naszych szkół, jak również o naprawdę duże 
zadania, których ukończenie pomoże podkreślić symboliczny 
charakter jubileuszowego roku 800-lecia pisanych dziejów 
Częstochowy.

Na ukończeniu jest jedna z trzech reali-
zowanych ostatnio ,,szkolnych” termomo-
dernizacji – w SP nr 32 na Rakowie. Obok 
prac zewnętrznych, elewacyjnych, dekar-
skich, remont objął tam też instalację c.o. 
oraz ,,elektrykę”. Zaawansowane są rów-
nież podobnego rodzaju prace w SP 1 przy 
ul. Księżycowej oraz SP 41 przy ul. Okól-
nej. Wykonawca ma na nie czas do czerwca 
przyszłego roku. Biorąc jednak pod uwagę 
stan robót przy ul. Księżycowej – ok. 75% – 
jest spora szansa, że będą ukończone wcze-
śniej. Łączny koszt tych trzech inwestycji to 6,3 mln zł, z czego 
ponad 3,4 mln zł finansowanych jest ze środków UE. Coraz 
bliżej finału jest rozbudowa i modernizacja SP nr 47. Nie tylko 
poprawi się tam komfort nauki, ale i przeniesie się tam przed-
szkole z ul. Konwaliowej. Istniejący budynek szkoły będzie 
nowocześniejszy, a placówka poszerzy się o nowy obiekt z salą 
gimnastyczną, salami szkolnymi i przedszkolnymi. Dotych-
czasowy budynek szkoły przeszedł m.in. kompleksową termo-
modernizację, wymianę instalacji, a także przebudowę klas. 
Wszystko to ma być gotowe już w połowie sierpnia.

Nie tylko w szkołach widać już gołym okiem efekty inwe-
stycji. W 95% gotowy jest park wodny – jedno z naszych 
sztandarowych przedsięwzięć. Miłośników pływania latem, 
pod gołym niebem ucieszy fakt, że na zewnątrz, przy Pływalni 

Letniej, zostało sporo powierzchni plażowej wokół otwartego 
basenu. Centralnym punktem aquaparku będzie jednak nowa 
hala m.in. ze zjeżdżalniami i hydromasażem, a na piętrze 
– urozmaicona strefa SPA, z saunami i łaźniami. Jeśli żadne 
niespodziewane okoliczności temu nie przeszkodzą, osta-
teczny finał budowy ma nastąpić w połowie września. A kiedy 
będziemy mogli skorzystać z parku wodnego? To będzie zale-
żało od uzyskania zgody na jego użytkowanie i – co w tym 
roku nie powinno dziwić – od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Wszystkich, którzy kibicują występom piłkarzy Rakowa 
Częstochowa, ucieszy z kolei fakt, że miasto podpisało umowę 
na mającą kosztować blisko 17,5 mln zł rozbudowę stadionu 
przy ul. Limanowskiego. Teraz wykonawca będzie miał osiem 
miesięcy, aby nadać mu wymagany przepisami kształt, który 
pozwoli zawodnikom na rozgrywanie meczów Ekstraklasy 

,,u siebie”. Niezależnie od tego, czy oglą-
damy football z wypiekami na twarzy czy 
nie, z pewnością życzymy ,,czerwono-nie-
bieskim”, aby pozostali wśród najlepszych. 
I aby młodzi piłkarze, którzy kiedyś zasilą 
zespół, utrzymali Raków w tak wysokiej 
klasie rozgrywkowej. Liczę na to, że przy-
czyni się do tego także przyszłe Centrum 
Piłki Nożnej – obiekt będzie przecież 
dostosowany do prowadzenia zajęć Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. 

W miejskich inwestycjach wakacyjnej 
laby więc nie ma – również po to, aby można było je według 
planu zakończyć, a potem z nich w pełni korzystać. Jak choćby 
z Parku Lisiniec, w którym właśnie teraz jest najwięcej atrak-
cji. Mam nadzieję, że zaglądają tam Państwo jak najczęściej, 
podobnie jak w urokliwe, jurajskie okolice Częstochowy. Choć 
czas – z wiadomych powodów – nie najłatwiejszy, korzystajmy 
z lata ile się da.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

...korzystajmy 
z lata 

ile się da



2

Nowy komunalny blok 
powstanie na Rakowie
Budynek zaplanowano na działce u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry w Częstochowie. Miasto 
rozpisało przetarg na jego budowę i – jeśli wszystko przebiegnie bez opóźnień – ma być gotowy do 
zamieszkania pod koniec maja 2022 roku. Na lokatorów będą tam czekać 24 mieszkania. 

Będzie to, tworzący pierzeję ulicy Syrokomli, cztero-
kondygnacyjny, podpiwniczony budynek o prostej archi-
tekturze, z płaskim dachem i dwiema klatkami schodo-
wymi. Narożnik ukształtowany będzie w formie wykuszu 
z uwagi na konieczność zachowania linii zabudowy oraz 
podkreślenie narożnikowego charakteru budowli.

W budynku znajdą się 24 mieszkania – z czego 3 
z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. 
Mieszkań dwupokojowych zaplanowano 18, a lokali 
z jednym pokojem ma być 6. Z każdej klatki schodowej 
będzie dostęp do 12 mieszkań (po trzy na kondygnacji). 
W części piwnicznej, oprócz komórek lokatorskich, będą 
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Powierzchnia 
użytkowa budynku wyniesie ponad 1,5 tys. m2, z czego 
łączna powierzchnia użytkowa mieszkań przekroczy 1,1 
tys. m2

Oprócz samego budynku powstanie cała infrastruk-
tura towarzysząca – teren będzie uzbrojony i odwodniony, 
powstaną niezbędne urządzenia techniczne, dojścia, 
dojazdy, chodniki, miejsca postojowe i plac zabaw. Zago-
spodarowanie terenu obejmie też nową zieleń – nasadzo-
nych zostanie 8 drzew (robinii akacjowej o średnicy pnia 
od 14 do 16 cm) oraz 100 sztuk żywotnika zachodniego 
(wysokich na ok. 120 cm).  

Inwestycja będzie mogła ruszyć po podpisaniu umowy 
na dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
(nie później niż w 4. kwartale tego roku). Jeśli roboty 
przebiegną bez przeszkód, zakończenie budowy i odbiór 
budynku ma nastąpić do końca maja 2022 roku.  

Zainteresowane firmy mogą składać oferty na wyko-
nanie inwestycji do 29 lipca, do godz. 9.30, w Urzędzie 
Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w Biurze 

Obsługi Interesanta (parter), przy stanowisku Wydziału 
Nadzoru i Administracji.

Wszelkie szczegóły przetargu w Biuletynie Informacji 
Publicznej są dostępne pod linkiem https://bip.czesto-
chowa.pl/przetarg/1165558/iz-271-41-2020

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia ubiegłego 
roku do finału dobiegła budowa bloku komunalnego 
w Śródmieściu – u zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego 
i Focha. Jest tam 65 mieszkań, w tym dwa chronione. Na 
tę inwestycję, wartą łącznie 8,2 mln zł, miasto zdobyło 
2,6 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego (z Funduszu Dopłat) w ramach rządowego pro-
gramu wsparcia budownictwa socjalnego. Z kolei w 2017 
roku oddano do użytku blok z 32 mieszkaniami przy ul. 
Pułaskiego oraz 12 nowych mieszkań w zaadaptowanym 
budynku przy ul. Kiedrzyńskiej.

W 2018 roku 24 mieszkania w bloku czynszowym 
TBS na Wyczerpach przekazał lokatorom miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS, który planuje teraz 
nowe osiedle bloków w formule TBS na Parkitce.  

Życie jest przed tobą, 
nie w smartfonie
 - to hasło kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, organizowanej przez Komendę Miejską Policji 
we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie, która ma na celu 
zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z internetu, zarówno przez dzieci, 
młodzież jak i osoby dorosłe. 

Od wielu lat eksperci są zaniepokojeni zbyt długim 
czasem spędzanym przez dzieci i młodzież w świecie 
wirtualnym (według badań NASK, dzieci średnio spę-
dzają w sieci przy użyciu smartfonów ponad 4 godziny), 
ale także rosnącym problemem zagrożeń wynikających 

z używania telefonów przez uczestników ruchu 
drogowego.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 roku na 
polskich drogach doszło do prawie 3 tys. wypadków na 
przejściach dla pieszych, w których zginęło 190 osób, 
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a prawie 3 tys. zostało rannych. Szacuje się, że co czwarty 
wypadek spowodowany jest przez korzystanie z telefonu 
komórkowego - dotyczy to zarówno kierujących samo-
chodem czy rowerem, jak i pieszych, którzy zapatrzeni 
w ekran swojego smartfona nie są w stanie zauważyć 
zagrożeń, które napotykają na drodze.

Równie niebezpieczne jest korzystanie z telefonu pod-
czas pracy w rolnictwie. Zbliżające się wakacje to okres, 
kiedy młodzież i dzieci są często angażowane w poma-
ganie bliskim na wsi. Akcja ma przypomnieć i uświado-
mić, że większość wypadków przy pracy rolniczej wynika 
z nienależytej ostrożności podczas wykonywania tych 
prac, w tym właśnie przez korzystanie ze smartfona.

Odbiorcami akcji, zainaugurowanej 16 czerwca kon-
ferencją prasową w Kamienicy Kupieckiej, mają być 
dzieci, młodzież i dorośli, którzy wykorzystują urządze-
nia elektroniczne z dostępem do internetu.

W ramach kampanii do mediów zostanie przeka-
zany niecodzienny spot fi lmowy oraz komunikaty audio 
(więcej o spocie pisaliśmy tutaj). Wydrukowano także 
ulotki informacyjne oraz plakaty.

Ogłoszono też konkurs dla dzieci i młodzieży, polega-
jący na napisaniu własnego utworu literackiego w wybra-
nej formie (wiersz, opowiadanie, bajka) z przeznacze-
niem dla nastoletnich odbiorców, który ma promować 
bezpieczne wakacje bez smartfona. Prace można nadsy-
łać do 16 lipca. (szczegóły na stronie Komendy Miejskiej 
Policji).

Kampanię realizuje Komenda Miejska Policji we 
współpracy ZGM TBS Częstochowa. Jej partnerami są 
również: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego, KRUS, Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy. Hono-
rowy patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta 
Częstochowy.

To nie pierwsza współpraca częstochowskiej poli-
cji z miejską spółką. Od 2018 rokuZakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS wraz Komenda Miejską Policji 
w Częstochowie, a także m.in. Urzędem Miasta Często-
chowy, Młodzieżową Radą Miasta, Politechniką Czę-
stochowską organizuje akcję Bezpieczna Częstochowa. 
Projekt ma przede wszystkim propagować bezpieczne 
zachowania wśród dzieci, młodzieży i seniorów. To dzia-
łanie wieloletnie, a każda kolejna edycja skupia się na 
ważnych społecznie zagadnieniach.

W 2018 roku, w ramach akcji ZGM TBS wspólnie 

z Policją przygotował publikację „Abecadło bezpieczeń-
stwa seniora” po to, by lepiej chronić zdrowie i życie czę-
stochowskich seniorów. Powstał również spot, w którym 
wystąpili seniorzy z Częstochowskiego Centrum Aktyw-
ności Seniorów. Ten krótki fi lm zyskał uznanie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W programie akcji 
uwzględniono wówczas także młodzież i dzieci, które 
narażone są na zagrożenia w internecie.

Podczas pierwszej edycji akcji zaproszono do współ-
pracy Państwowy Instytut Badawczy NASK w Warsza-
wie, którego przedstawiciel wziął udział w konferencji 
naukowej Bezpieczna Częstochowa. W ramach współ-
pracy powstała również specjalna broszura edukacyjna 
dla nastolatków ostrzegająca przed zagrożeniami w sieci.

Edycja Bezpiecznej Częstochowy z 2019 roku skupiła 
się wokół rozwijającego się na dużą skalę niebezpiecz-
nego zjawiska cyberprzemocy - mowy nienawiści w sieci, 
popularnie nazywanej hejtem. Niestety, hejt z roku na rok 
staje się coraz poważniejszym problemem społecznym.

Jednym z raportów pokazujących to niebezpieczne 
zjawisko są badania SW RESEARCH. Objęto nimi 800 
internautów w wieku 16–64 lata. Wynika z nich, że ponad 
połowa internautów (53,4%) przynajmniej raz spotkała 
się z hejtem w sieci. Co czwarta badana osoba padła 
ofi arą hejtera, a 11,3% sama nim była. Niestety, częściej 
hejtowali ludzie młodzi (do 24. roku życia).

Ubiegłoroczna edycja akcji zakończyła się mar-
szem młodzieży przeciwko mowie nienawiści w życiu 
publicznym.

Rok 2020 ze względu na epidemię koronawirusa jest 
wyjątkowy. Wiele planów i projektów nie mogło być 
realizowanych lub musiały być tak zmodyfi kowane, aby 
uwzględniały restrykcyjne przepisy sanitarne. W ramach 
akcji Bezpieczna Częstochowa realizowany jest kampania 
społeczna Życie jest przed tobą, nie w smartfonie.
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Nie dokarmiaj gołębi, 
sprzątaj po swoim pupilu 
Rusza kolejna edycja akcji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie i Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie pod hasłem „Czyste podwórko”. To odpowiedź na liczne prośby 
mieszkańców zasobów komunalnych oraz apel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Częstochowie. W ramach proekologicznych działań na miejskich podwórkach staną 
m.in. tablice przekonujące do sprzątania po czworonogach oraz niedokarmiania gołębi. 
Akcji towarzyszyć będą także spoty radiowe emitowane w lokalnych rozgłośniach radiowych. 

ZGM TBS, który administruje miejskimi budynkami, 
ponownie zachęca właścicieli czworonogów do sprząta-
nia psich odchodów, a wszystkich mieszkańców zasobów 
komunalnych - do niedo-
karmiania gołębi. Niestety, 
ten proceder - mimo apeli 
administratorów budyn-
ków i organizacji działa-
jących na rzecz ochrony 
zwierząt – nadal trwa, 
powodując trwałe uszko-
dzenia elewacji budynków 
mieszkalnych przez ptasie 
odchody. Wprawdzie 
dziś nie ma jednolitych 
przepisów regulujących 
kwestie związane z uciąż-
liwością powodowaną 
przez dokarmianie dzikich gołębi w mieście (za 
niesprzątanie po pupilu grozi mandat do 500zl 
lub grzywna w sądzie do 5000zł), ale Straż Miej-
ska może pouczać osoby dopuszczające się takich 
zachowań oraz informować o ich negatywnych 
skutkach zarówno dla ptaków, jak i zdrowia ludzi. 
Mogą to robić także wszyscy zarządcy budynków 
mieszkalnych. 

- Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców zasobów 
komunalnych o sprzątanie psich nieczystości oraz niedokar-
mianie gołębi, które bytują w przestrzeni miejskiej. Stawką 
jest czyste podwórko, na którym bez obaw będą mogły bawić 
się nasze pociechy – przekonuje Paweł Konieczny – prezes 
ZGM TBS w Częstochowie.

   W ramach proekologicznych działań na miejskich 
podwórkach staną tablice zachęcające do utrzymania 
czystości na swoich podwórkach oraz przekonujące do 
niedokarmiania gołębi. Warto dodać, że akcja jest odpo-
wiedzią na liczne prośby mieszkańców, którzy zauważają 

coraz większą ilość ptasich odchodów na swoich balko-
nach, oknach czy parapetach. „Czy jest możliwość zrobie-
nia czegoś z ptasimi odchodami, codziennie wieczorem 

czyszczę balkon, a tak to potem 
wygląda…”-  żali się mieszkanka 
bloku przy ulicy Prądzyńskiego. 
Mieszkaniec ulicy Kiedrzyńskiej 
dodaje: „Nie dajemy sobie rady 
z gołębimi odchodami. Bloki i para-
pety są mocno ubrudzone, a prze-
cież koszty ich czyszczenia i naprawy 
ponoszą wszyscy lokatorzy”. 

   Do problemu zwiększającej 
się ilości ptasich 
odchodów na 
terenie osiedli 
ze ścisłą zabu-
dową miesz-
kalną odniósł 
się także Pań-
stwowy Powia-
towy Inspek-
tor Sanitarny 
w Częstochowie. 
Zaapelował on 

do władz miasta o podjęcie działań w sprawie uciążliwości 
powodowanych przez gołębie. Urząd Miasta Częstochowy 
zarekomendował administratorom budynków: podejmo-
wanie wszelkich czynności ograniczających dostępność 
do pozyskiwania nowych miejsc gniazdowania, likwida-
cję dostępnych źródeł pokarmu poprzez niedokarmianie 
ptaków oraz zamykanie koszy i innych pojemników na 
odpady. Akcja ZGM TBS po raz kolejny wpisuje się w te 
zalecenia.  Jest też częścią trwającej od sierpnia 2017 roku 
kampanii edukacyjnej miejskiej spółki pod hasłem „Czyste 
podwórko”. W tym roku wspiera ją Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie.

- To bardzo dobrze, że częstochowska policja pod-
jęła wraz z ZGM TBS akcję „Życie jest przed Tobą, nie 
w smartfonie” - powiedział prezydent Krzysztof Maty-
jaszczyk. - Bardzo sugestywne spot filmowy i komunikat 
audio na pewno wpłyną na wyobraźnię uczestników ruchu 
drogowego, a dzięki przekazowi internetowemu o naszej 
wspólnej akcji usłyszą również mieszkańcy innych miast.

W spotkaniu z dziennikarzami w Kamienicy 
Kupieckiej wzięli także udział: Prezes ZGM TBS Paweł 

Konieczny, zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
w Częstochowie nadkom. Grażyna Dudek oraz naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powia-
towego w Częstochowie Anetta Ujma i Dyrektor Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie 
Piotr Dobosz.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie 
Komendy Miejskiej Policji
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     Częstochowski Park Wodny 
gotowy w 95%

Inwestycja jest realizowana w for-
mule „projektuj – buduj” na terenie 
Pływalni Letniej przy ul. Dekabry-
stów, administrowanej przez Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Zakres robót objął – oprócz budowy 
samego budynku aquaparku – 
wykonanie dróg wewnętrznych, 
parkingów, chodników, 
niezbędnej infrastruktury 
technicznej oraz zagospo-
darowanie terenu.

Tr z y kondy g na c y j ny, 
podpiwniczony budynek 
parku wodnego – o prostej 
bryle, z płaskim dachem – 
dłuższym bokiem zwrócony 
jest równolegle do ul. Deka-
brystów. Jego kształt i usy-
tuowanie zaprojektowano 
tak, aby pozostawić maksymalnie duże 
powierzchnie plażowe między nowym 
obiektem a istniejącą Pływalnią Letnią.

Plac gospodarczy z wejściami technicz-
nymi zajął stronę wschodnią. Natomiast 
od południowo-zachodniej wzniesiono 
obszernie przeszkloną halę basenową.

Niecka rekreacyjna z przyszłymi atrak-
cjami wodnymi zajmuje centralną strefę 
hali. Wydzielono też mniejsze strefy – 
dziką i leniwą rzekę, grotę sztucznej fali 
czy część z wytwarzaną za pomocą kuli 
sztuczną falą. Jest też strefa z masażami 
(podwodnymi i nadwod-
nymi), gejzerami powietrz-
nymi, a także strefa relaksu 
z leżankami i ławeczkami 
z masażem. W pobliżu 
niecki rekreacyjnej umiesz-
czono baseny z hydro-
masażem oraz miejsca 
wypoczynku na leżakach. 
Wydzielona została rów-
nież przestrzeń na brodzik 
dla dzieci. Zamontowano 
dwie zjeżdżalnie typu „Anakonda” 
– o ,,zawiłej”, a więc pełnej zakrętów 
konstrukcji – oraz jedną szeroką zjeż-
dżalnię rodzinną.

Ze strefy SPA skorzystamy na 
piętrze –  znajdziemy tam docelowo 

saunę suchą fi ńską, biosaunę z solą, 
łaźnie – kamienną i rzymska czy 
caldarium (czyli nieco ,,łagodniej-
szą” wersję sauny, bezpieczniejszą 
dla osób unikających wysokich tem-
peratur). Do dyspozycji będzie też 
sauna ,,4 żywiołów”, grota lodowa, 
sauna Infrared (czyli na podczer-
wień), grota solna, prysznice „atrak-
cji i doznań”, a także basenik schła-

dzający i basen solankowy. Także na piętrze 
będzie taras relaksacyjny z placem zabaw 
oraz część gastronomiczna w antresoli – 
bary ,,suchy” i ,,mokry”. Piętro pomieści 
też pomieszczenia administracyjne.

Na parterze na gości będą czekać kasy 
oraz strefa szatni z 227 
szafk ami dla 554 osób, 20 
przebieralni (w tym jedna 
dla osób z niepełnospraw-
nościami) oraz – dodat-
kowo – 2 szatnie dla grup 
zorganizowanych (łącznie 
dla 105 osób) i 3 przebieral-
nie (w tym jedna dla gości 
z niepełnosprawnościami). 
Na poziomie piwnicy 
znajdzie się parking oraz 
pomieszczenia techniczne, 
socjalne i magazynowe.

A jak częstochowski 
aquapark będzie prezento-
wał się ogólnie w co ciekaw-
szych liczbach? Jego łączna 
powierzchnia zabudowy to 
ponad 3 200 m kw. Lustro 
wody basenów zajmie nie-

malże 800 m kw., a maksymalna głębo-
kość wody to 1,35 m. Zjeżdżalnie będą 
wysokie na ponad 18 m. Przy budynku do 
dyspozycji gości będzie 227 miejsc par-

kingowych (w tym 46 w parkingu 
podziemnym).

Wykonawca informuje, że 
roboty są zaawansowane w 95 
procentach. W środę ze stanem 
prac przy tej jednej z największych 
trwających obecnie miejskich 
inwestycji zapoznał się prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk w towarzystwie naczelnika 

Na pozostałe 5% wykonawca ma czas do połowy września – wtedy bowiem zaplanowano 
zakończenie inwestycji przy ul. Dekabrystów 45.  W środku, oprócz strefy rekreacyjnej, znajdziemy 

urozmaiconą strefę odnowy biologicznej. Na zewnątrz, przy Pływalni Letniej, zostało sporo 
powierzchni plażowej wokół otwartego basenu, która przyda się w upały. 

czytaj dalej str.7
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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

Sezon letni w pełni, zatem patrole rowerowe są już 
widoczne w Częstochowie. Dzielnicowi z Komisariatu Policji 
II w Częstochowie docierają tam, gdzie dojazd radiowozem 
jest utrudniony lub niemożliwy a dotarcie pieszo zajęłoby 
więcej czasu. Oprócz patrolowania przydzielonych rejonów 
służbowych, stróże prawa sprawdzają częstochowskie uliczki, 
skwery zieleni pomiędzy blokami, a także miejsca wyłączone 
z ruchu. Zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów drogo-
wych, zarówno przez pieszych jak i właścicieli jednośladów. 
Podczas służby weryfikują zgłoszenia naniesione na Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i sprawdzają miejsca, gdzie 
policjanci najczęściej odnotowują wykroczenia.

Policjanci nieustannie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców oraz 
rozszerzają formy 
r e a l i z o w a n y c h 
zadań. Ten nieco-
dzienny sposób 
pełnienia służby 
pozwoli także na szybkie reagowanie w przypadkach wan-
dalizmu czy zgłoszeniom dotyczącym spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych. Liczymy na to, że widok munduro-
wych na rowerze będzie przez mieszkańców odbierany pozy-
tywnie, a  służba pełniona w  ten sposób wpłynie na wzrost 
bezpieczeństwa w mieście.

Dzielnicowi 
na rowerach 
czuwają nad 
bezpieczeństwem

Bezpiecznie nad wodą 
- „Misie i dzieci toną po cichu”
09 lipca 2020 roku ruszyła kampania profilaktyczno-informacyjna 

„Misie i dzieci toną po cichu”. Pomysłodawcą jest Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy współpracy z Urzę-
dem Miasta Częstochowa i Starostwem Powiatowym w Częstochowie. 
Do akcji włączyli się również KRUS, Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Częstochowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Częstochowie, częstochowski Zespół Interdyscypli-
narny ds Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Zarząd Tere-
nowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów 
w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Przedsiewzięcie zorga-
nizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpie-
czeństwo nad wodą”.

Utonięcie to trzecia pod względem policyjnych statystyk przyczyna 
śmierci dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Niezmiennie jednak od 
lat najczęstszą przyczyną utonięć jest alkohol i brawura. Do trage-
dii może doprowadzić spożywanie alkoholu przed i w trakcie kąpieli. 
Często zbytnio ufamy własnym umiejętnościom. Niestety zdarza się 
również, że spędzając czas wolny nad wodą i opiekując się dziećmi, to 
właśnie opiekunowie spożywają alkohol, co przyczynia się do zmniej-
szenia poświęcenia uwagi dzieciom, które w tym czasie beztrosko 
bawią się w wodzie.

Dziecko nie zdaje sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Malu-
chy nie czują strachu przed wodą, zwykle jedynie zachwyt, ciekawość 
i fascynację. Bardzo ważna jest rola opiekuna, który odpowiada za 
wyjaśnienie dziecku zasad bezpieczeństwa nad wodą i ustalenie, co 
można, a czego nie można robić. Należy zawsze strzec dzieci bawią-
cych się na plaży, a szczególnie wchodzących do wody.

Zazwyczaj większość z nas bazując na wiedzy z filmów i seriali 
wyobraża sobie, że osoba tonąca rozpaczliwie woła o pomoc, wyma-
chuje rękoma i głośno krzyczy. Jednak w rzeczywistości jest całkiem 
inaczej. Najczęściej toniemy po cichu, po wyczerpującej i wytężonej 
walce o każdy łyk powietrza, która trwa najwyżej kilkanaście sekund. 
Z perspektywy zwykłego obserwatora różnica między wygłupami czy 

zabawą, a walką o życie może być niezauważalna. 
Dlatego czasem trudno odróżnić obie te rzeczy. Nie 
należy zatem lekceważyć pracy i pouczeń ratownika, 
który dzięki doświadczeniu potrafi czasem w ostat-
nich chwili zapobiec tragedii.

Akcja ma na celeu przede wszystkim uświado-
mić, że alkohol i bezpieczeństwo nad wodą to nieod-
powiedzialność niosąca za sobą niebezpieczeństwo, 
kalectwo, a czasem śmierć.

By wakacje były pełne wyłącznie dobrych wspo-
mnień warto kierować się podstawową zasadą bez-
pieczeństwa.

Piłeś nie wchodź do wody, 
opiekujesz się dziećmi – nie pij!
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OKF nie wznowił jeszcze co 
prawda cyklu dedykowanego 
specjalnie Seniorkom i Senio-

rom, ale serdecznie zaprasza 
publiczność w każdym wieku, 

także senioralnym. A warto zapo-
znać się z  najnowszym repertuarem, 

który jest dostępny w kinie i na stronie internetowej, 
ponieważ czerwcowe i lipcowe propozycje to była praw-
dziwa kinowa uczta. 

Oprócz tytułów takich jak m.in. „Zaginiona 

dziewczyna”, „Smak Pho”, „Emma”, czy „Powitanie 
słońca”, można było zobaczyć operę DON PASKQU-
ALE i rewelacyjny film dokumentalny „Ella  Fitzge-
rald: Just One Of Those Things”, który czaruje nie tylko 
archiwalnymi zdjęciami, ale także niezwykłym głosem 
piosenkarki. 

W związku z pandemią warto pamiętać, że bilety 
można kupić online. Przedsprzedaż odbywa się przez 
stronę www.okf.czest.pl. Widzowie kupujący wej-
ściówki w kinie są zachęcani do transakcji kartą i ogra-
niczania do minimum płatności gotówkowych. 

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miasta Częstochowy Michała Koniecznego.

Jeśli kolejne niespodziewane okoliczności nie staną 
na przeszkodzie – a okres pandemii przyczynił się do 
opóźnień w budowie – ostateczny finał budowy aqu-
aparku ma nastąpić 15 września. Termin uruchomienia 
parku wodnego w Częstochowie dla wszystkich chętnych 

będzie zależał zarówno od odbiorów i uzyskania zgody 
na użytkowanie, jak i od oceny aktualnej sytuacji epide-
micznej w kraju.

Całościowy koszt robót, którymi zajmuje się konsor-
cjum CZ.P.B.P. „Przemysłówka” Spółka Akcyjna i Z.R.B. 
KAR-BUD, to nieco ponad 51, 5 mln zł.

c.d. ze strony 5

OKF ILUZJA już otwarte 
po przerwie związanej 

z pandemią
Pod koniec czerwca Kino OKF znowu zaprosiło widzów na seanse filmowe. 

W zmienionych reżimach sanitarnych i z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, można znowu delektować się 

kinowymi hitami na dużym ekranie. 

•	 Kino udostępnia połowę miejsc na sali, z zachowaniem jednego wol-
nego miejsca między widzami.

•	 Widzowie kina są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. 
•	 Przed wejściem do kina Widz zobowiązany jest do skorzystania 

z  płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się w dozowniku w holu 
kasowym.

•	 Zaleca się zakup biletów on-line. Wskazane jest, aby Widzowie poda-
wali swoje dane kontaktowe w trakcie zakupu biletów on-line, na 
wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-Cov-2. 

•	 Widz jest zobowiązany zachować bezpieczny dystans 2 metrów od 
innych osób w kolejce do kasy, przy wejściu i wyjściu z kina. 

ZASADY UDZIAŁU W SEANSIE FILMOWYM 
KINA OKF ILUZJA W TRAKCIE EPIDEMII



 
 

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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