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W grudniu mija 10 lat, kiedy 
składałem po raz pierwszy ślu-
bowanie jako nowo wybrany 
Prezydent Miasta Częstochowy. 
Starałem się i wciąż się staram 
nie zawieść zaufania jakim obda-
rzyły mnie mieszkanki i miesz-
kańcy, którzy jeszcze dwukrotnie 
w 2014 i 2018 roku, zdecydowali 
się powierzyć mi tę zaszczytną, 
ale i bardzo odpowiedzialną 
funkcję. 

Dziękuję wszystkim, którzy 
każdego dnia działają wspólnie 

ze mną, w różnych sferach naszego życia, w samorządzie, ale także 
w licznych instytucjach i organizacjach poza-
rządowych. Razem dążymy do tego, by nasze 
miasto nie tylko rozwijało się gospodarczo 
i społecznie, ale też było coraz bardziej przyja-
zne. Dziękuję za to, że możemy dbać o nasze 
miasto wspólnie.

Zakończenie tego dziesięciolecia przypada 
na trudny czas pandemii, politycznych napięć 
i podziałów w kraju oraz troski o przyszłość 
polskich samorządów, związanej z ich stabilno-
ścią i perspektywami fi nansowymi.

W tym niełatwym okresie warto jednak 
uświadomić sobie i przypomnieć, jak wiele 
przez te 10 lat udało się osiągnąć, jak wiele się 
w Częstochowie działo, jak sporo się zmieniło...

Od 2011 roku pozyskaliśmy np. miliard złotych bezzwrotnych 
środków, które wykorzystujemy przede wszystkim na inwestycje, 
w tym – w dużej mierze - na drogi i transport publiczny. 

Na drogi, oświetlenie ulic i inwestycje w odwodnienie wydatko-
waliśmy przez 10 lat łącznie 861 mln zł (razem z własnymi fundu-
szami). Tylko w mijającym roku na modernizacje i remonty często-
chowskich ulic wydaliśmy w sumie 95 mln. W porównaniu do roku 
2010 (41 mln zł) to duża różnica. 

Niestety w tym czasie byliśmy zmuszeni dopłacać sporo do sub-
wencji oświatowej, która obecnie nie wystarcza nawet na wynagro-
dzenia dla nauczycielek i nauczycieli, nie mówiąc już o bieżącym 

utrzymaniu szkół. Ta dziura oświatowa rośnie gwałtownie w ostat-
nich 3-4 latach, bo jeszcze w 2016 r. było to 48 mln zł, gdy w obec-
nym – dopłaciliśmy aż 118 mln zł. Obecnie około 30% kosztów 
utrzymywania edukacji musi więc ponosić samorząd, a nie pań-
stwo, które powinno zapewniać środki na funkcjonowanie edukacji.

Od pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, a więc od 2015 
roku wydaliśmy 46 mln na wybrane w głosowaniu mieszkanek 
i mieszkańców zadania dzielnicowe i ogólnomiejskie.

Częstochowa to przede wszystkim ludzie. Dla częstochowian 
rozwijamy m.in. ekonomię społeczną, dbając o tych, którzy gorzej 
radzą sobie w życiu; dla nich powstał szereg programów zdrowot-
nych i profi laktycznych, z których korzystają. To m.in. szczepienia 
przeciwko grypie, pneumokokom, zakażeniom HPV, ale też wcze-
sna diagnostyka nowotworów, astmy, rehabilitacja dla seniorów czy 
program in vitro.

Częstochowa zmieniła się przez te 10 lat. 
Zauważają to zwłaszcza ci, którzy przyjeżdżają 
tu tylko od czasu do czasu. Miasto jest nowo-
cześniejsze, ma coraz więcej nowych, zmoder-
nizowanych i zrewitalizowanych przestrzeni, 
lepszych dróg czy ładniejszych szkół... Dzięki 
nowym inwestorom i strefom ekonomicznym 
wzrosło też gospodarczo… 

Korzystając z okazji, nie tylko z racji wspo-
mnianego dziesięciolecia, ale i zbliżającego się 
Nowego Roku życzę wszystkim zdrowia, opty-
mizmu, szybkiego powrotu do normalnego 
życia i osobistej wolności, której granic nie 

będzie musiał wyznaczać społeczny dystans czasów epidemii.
Krótkie podsumowanie dotyczące minionego dziesięciolecia – 

w formie prezentacji - możecie Państwo znaleźć tutaj: 
http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/prezentacja_-_10_

lat_prezydentury_krzysz.pdf  

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Częstochowa 
to przede wszystkim 

jej mieszkanki 
i mieszkańcy

Szanowni Państwo
Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was wesołe, spokojne i zdrowe - niezależnie 

od obecnej sytuacji. Niech będzie to piękny czas wypełniony optymizmem, 
miłością i wzajemną życzliwością.

Na zbliżający się 2021 rok życzę Wam nadziei, dużo osobistego szczęścia i realizacji życiowych planów. 
Życzę też wiele pozytywnej energii oraz szybkiego powrotu do normalnego życia i osobistej wolności, 
której granic nie będzie musiał wyznaczać społeczny dystans.
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miłością i wzajemną życzliwością.
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Jeden raz to już przemoc!
 „Daj spokój, jeden raz to nie przemoc”, „To tacy porządni ludzie, nie wierzę, że biją swoje 
dzieci”, „Nie przesadzaj! Jak nie ma śladów, to nie ma mowy o przemocy”. Takim stereotypom 
usprawiedliwiającym przemoc Częstochowa mówi zdecydowane „nie”. Wszystko w ramach kampanii 
społecznej pt. „Wspólnie przeciwko przemocy” organizowanej w ramach partnerstwa „Wspólny dom 
– wspólna sprawa” przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
ZGM „TBS”, Komendę  Miejską Policji w Częstochowie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wraz z partnerami. Patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

Akcja edukacyjna „Wspólnie przeciwko przemocy” to 
efekt ankiety przeprowadzonej telefonicznie przez Policję 
i MOPS wśród 261 mieszkańców miasta Częstochowy. 
Analiza otrzymanych odpowiedzi i opracowanie ich przez 
pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Częstochowskiej wykazały, że prawie 60 procent 
badanych nie posiada odpowiedniej wiedzy dotyczącej 
profi laktyki wobec zjawiska przemocy w rodzinie, a nieco 
ponad 46 procent nie zna bądź uznaje za niezrozumiałą 
procedurę „Niebieskiej karty”. Organizatorzy akcji posta-
nowili to zmienić. Za cel postawili 
sobie propagowanie informacji 
o możliwościach uzyskania pomocy 
przez ofi ary przemocy domowej, 
usprawnienie systemu niesienia im 
pomocy oraz zmianę społecznych 
stereotypów. 

- Chcemy, by jak najwięcej osób 
dowiedziało się, jak postępować 
w wypadku, gdy jesteśmy uczest-
nikami bądź świadkami przemocy 
domowej. Naszym obowiązkiem jest 
reagowanie i informowanie policji 
pod numerem alarmowym 112 – 
przekonuje komendant miejski Poli-
cji w Częstochowie insp. Dariusz 
Atłasik.

Centralnym punktem akcji była 
konferencja online organizowana 
17 grudnia w ramach partnerstwa 
„Wspólny dom – wspólna sprawa” 
przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
ZGM „TBS”, Komendę  Miejską Policji w Częstochowie 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partne-
rami. 

- Rozmawialiśmy o lokalnej społeczności w kontekście 
zjawiska przemocy domowej, nowych przepisach dotyczą-
cych przeciwdziałania przemocy oraz wynikach badań 
opracowanych przez naukowców z Politechniki Częstochow-
skiej. Liczymy, że uda nam się opracować nowe, skuteczne 
rozwiązania w tej trudnej kwestii – mówi Paweł Konieczny, 
prezes ZGM „TBS” w Częstochowie. 

Warto podkreślić, że wnioski opracowane przez 
pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Czę-
stochowskiej na podstawie przeprowadzonych badań, 
zostaną wykorzystane przez uczestniczące w nich instytu-
cje do doskonalenia procedur służących przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy i podniesienia jakości życia członków 
rodzin dotkniętych przemocą. 

Kampanii „Wspólnie przeciwko przemocy” towarzy-
szą także spoty: radiowy i fi lmowy. W tym drugim wzięli 

udział aktorzy częstochowskiego Teatru im. Adama Mic-
kiewicza: Marta Honzatko, Iwona Chołuj oraz Maciej 
Półtorak, którzy świetnie pokazali jak stereotypy funk-
cjonujące w mowie potocznej usprawiedliwiają przemoc 
domową m.in.: „Daj spokój, jeden raz to nie przemoc”, „To 
tacy porządni ludzie, nie wierzę, że biją swoje dzieci”, „Nie 
przesadzaj! Jak nie ma śladów, to nie ma mowy o prze-
mocy”. 

Akcję ilustrują również plakaty z wizerunkami aktorów 
Teatru, które będą obecne w przestrzeni miejskiej, a także 

w zasobach ZGM „TBS”.  
Warto podkreślić, że przemoc to 

nie tylko obrażanie czy zadawanie 
bólu fi zycznego. To także niszczenie 
własności, zmuszanie do kontaktów 
seksualnych, nadrzędność jednej 
osoby nad drugą, a w szczególności 
zmuszanie do robienia rzeczy, które 
są poniżające. Przemoc to również 
obwinianie ofi ary za agresywne 
zachowanie sprawcy, zakazywanie 
kontaktów z rodziną i znajomymi, 
zabieranie pieniędzy i nieustanne 
kontrolowanie wydatków. Niestety, 
w dobie pandemii COVID 19 stres 
i towarzysząca mu frustracja zwią-
zana z utrzymaniem pracy, zmniej-
szeniem wynagrodzenia, pracą 
zdalną, ograniczeniem interakcji 
interpersonalnych, przekładają się 
na zwiększenie zjawiska przemocy. 

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mrpip-
s-do-rpo-o-dzialaniach-ws-przeciwdzialania-przemocy
-domowej : „Rzecznik Praw Obywatelskich odbiera wiele 
alarmujących sygnałów dotyczących konsekwencji izolacji 
i kwarantanny podczas epidemii koronawirusa dla poczu-
cia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą domową”. 
Dlatego już na początku epidemii RPO zaapelował do 
MRPiPS i Komendanta Głównego Policji o zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania systemu wsparcia dla ofi ar 
przemocy domowej. Częstochowska akcja doskonale wpi-
suje się w te działania, a patronat nad nią objął Prezydent 
Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

- Pamiętajmy, przemoc nie jest prywatną sprawą. Nie 
możemy pozostać obojętni. Jeśli jesteśmy świadkami prze-
mocy domowej – reagujmy. Wierzę, że wspólnie możemy 
pomóc tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Wspól-
nie przeciwko przemocy! – zaapelował prezydent. 



3

Na niezagospodarowanym wcześniej terenie powstała aleja wiodąca do owalnego, 
otoczonego zieloną skarpą placu. W centrum miasta mamy więc teraz nową 

przestrzeń do wypoczynku i rekreacji, z 44 nowo nasadzonymi drzewami i 1600 
krzewami. Prace nad jej stworzeniem trwały dwa lata i kosztowały ponad 3,6 mln zł.

Promenada śródmiejska gotowa

Promenada powstała na terenie poprzemysłowym, kiedyś nale-
żącym do ,,Węglobloku”. Po zamknięciu jego działalności, miejsce 
nie miało konkretnego przeznaczenia, pokryło się nie tylko nieupo-
rządkowaną roślinnością, ale i pozostałościami materiałów budow-
lanych, gruzem, nieestetycznymi nasypami. Z czasem przekształciło 
się w ,,dziki parking” – z pewnością nie było to najwłaściwsze prze-
znaczenie tego terenu – zarówno 
z punktu widzenia estetyki cen-
trum Częstochowy, jak i poten-
cjału wynikającego z lokalizacji, 
zamykającej się miedzy aleją Wol-
ności, ulicami Boya-Żeleńskiego 
i Skłodowskiej-Curie oraz aleją 
Bohaterów Monte Casino.     

Zamysłem było więc komplek-
sowe przekształcenie zaniedba-
nego terenu w nowoczesny obiekt 
użytkowy – pasaż spacerowo-re-
kreacyjny wraz z urządzeniami 
i instalacjami niezbędnymi do 
jego funkcjonowania. Całkowita 
powierzchnia zagospodarowanego terenu  to ponad 13 tys. m 
kw.  Projektując to miejsce, wydzielono strefy o odrębnych funk-
cjach – wypoczynku czynnego, cichego czy integracji społecznej. 
Przewidziano miejsca do rekreacji zarówno dla osób starszych, 
lubiących długie spacery, jak i młodszych,  stawiających na 
aktywny wypoczynek, a także dzieci. Pamiętano o dostępności 
tej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te 
względy czynią nową Promenadę jedną z ważniejszych inwesty-
cji wpisujących się w  założenia miejskiego programu ,,Kierunek 
Przyjazna Częstochowa”.  

Głównym elementem kompozycji jest bulwar na osi wschód
-zachód – od alei Wolności do alei Bohaterów Monte Casino – 
łączący dwa place: wejściowy i centralny. Przy wejściowym – od alei Wolno-
ści – umieszczono rodzaj zwielokrotnionej, żelbetowej bramy przyjmującej 
formę pergoli. Przy placu wejściowym zainstalowano też trzy gabloty infor-
macyjne.

Od sąsiadującej przestrzeni – zwłaszcza ruchu ulicznego 
w alei Bohaterów Monte Cassino – oddziela Promenadę ogro-
dzenie gabionowe oraz zwarta zieleń. Na murkach oporowych 
zainstalowano 29 drewnianych siedzisk. Główną aleją Prome-
nady dojdziemy do owalnego, wielofunkcyjnego, placu cen-
tralnego z urządzeniami do ćwiczeń street workout. Plac ze 
wszystkich stron otacza skarpa „zielonego pierścienia”, która 
chroni przebywające na nim osoby od uciążliwości pobliskiej 
arterii komunikacyjnej. Na skarpie posadzono 1600 krzewów 
irgi płożącej. Plac centralny może służyć nie tylko celom spor-
towo-rekreacyjnym; sprawdzi się też po prostu jako miejsce 
spotkań, do których zachęcają łukowe, drewniane siedziska na murkach opo-
rowych. Wokół placu można pojeździć na wrotkach, na przeznaczonej do 
tego ścieżce o żywicznej, antypoślizgowej nawierzchni. Na zewnątrz placu 
zamontowano także 15 łukowych ławek.

W obrębie Promenady Śródmiejskiej wydzielono służącą odpoczynkowi 
trawiastą ,,plażę miejską” z zainstalowanymi tam 14 leżakami. Przed plażą 

czytaj dalej na str.4
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Częstochowski Rower 
Miejski w 2020 roku
Blisko 90 tys. wypożyczeń i ponad 24 tys. „wyjeżdżonych” godzin. 
Tak wygląda podsumowanie tegorocznego sezonu Częstochowskiego 
Roweru Miejskiego. Łącznie na przestrzeni ostatnich lat częstochowskie 
jednoślady zostały wynajęte ponad 412 tysięcy razy.

Zakończył się trzeci sezon Częstochowskiego Roweru 
Miejskiego, który ma już obecnie blisko 24 tysiące zare-
jestrowanych użytkowników. Pomimo ograniczeń zwią-
zanych m.in. z czasowym zakazem wynajmu miejskich 
jednośladów w całym kraju, w tym roku – po zniesieniu 
zakazów - mieszkańcy skorzystali z zielonych rowerów 
ponad 88 tysięcy razy. Łączny czas wynajmu to ponad 
24 265 godzin, czyli ponad 1011 dni. Rekordzista tego 
sezonu korzystał z usługi 819 razy, czyli prawie 4 razy 
dziennie.

- Częstochowianki i częstochowianie po raz kolejny 
udowodnili, że taki sposób poruszania się po mieście jest 
u nas popularny i jak najbardziej potrzebny. Stawiamy na 
ekologię, a więc również na rower. Dlatego system miej-
skich jednośladów ma szansę się rozwijać, również dzięki 
zwiększaniu długości dróg rowerowych w mieście – mówi 
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

System rowerów miejskich obsługiwany przez firmę 
Nextbike Polska, największego dostawcę i operatora sieci 
wypożyczalni w kraju, gości w Częstochowie od grudnia 
2017 roku. W tym sezonie w ramach budżetu obywatel-
skiego powstały trzy nowe stacje: dwie na Rakowie – przy 
Placu Orląt Lwowskich i stadionie Rakowa oraz jedna na 
Grabówce. Dzięki temu cały system liczy już sobie 215 
rowerów dostępnych przy 23 stacjach.

W zakończonym sezonie użytkownicy najchętniej 
wypożyczali rowery na stacjach: plac Biegańskiego, 
Dekabrystów/Armii Krajowej, plac Daszyńskiego, Pro-
menada/Kiedrzyńska i III Aleja NMP, które łącznie 

odpowiadały za prawie połowę wynajmów. Najczęściej 
wypożyczany zielony pojazd osiągnął wynik prawie 1000 
wynajmów. Wciąż największym zainteresowaniem prze-
jażdżkami rowerowymi cieszyły się weekendy i godziny 
wieczorne od 17 do 20.

- Przełom czerwca pokazał nam, że Częstochowski 
Rower Miejski to bardzo dojrzały system. Notowaliśmy 
wtedy dni z ponad tysiącem wynajmów dziennie, co poka-
zuje jak bardzo zagościliśmy w przyzwyczajeniach miesz-
kańców – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike 
Polska.

Do najchętniej pokonywanych w mieście tras zaliczyć 
można przejazd z placu Daszyńskiego do placu Biegań-
skiego i z powrotem, trasę w dwie strony od alei Armii 
Krajowej/Politechnika do placu Biegańskiego oraz Pro-
menada/Kiedrzyńska do Dekabrystów/Armii Krajowej.

Średni czas jednego wypożyczenia wzrósł względem 
zeszłego roku i wyniósł nieco ponad 17 minut. Jest to 
zauważalny trend we wszystkich miastach, w których 
funkcjonują rowery miejskie. Wydłużenie czasu może 
być oznaką, że mieszkańcy w czasach pandemii korzy-
stają z jednośladów jako głównego środka transportu 
miejskiego, a nie tylko jego uzupełnienia.

- Teraz czeka nas okres pracy nad przygotowaniem 
zasad funkcjonowania CRM w kolejnych latach – podsu-
mowuje Łukasz Kot, społeczny konsultant ds. komunika-
cji pieszej i rowerowej w Częstochowie.

Na podstawie informacji od Nextbike Polska

znajduje się pas zieleni izolacyjnej. Wyznaczono też aneksy 
wypoczynkowe z 8 ławkami z oparciem. Wzdłuż głównego 
traktu spacerowego czeka 26 takich ławek. Znajdziemy też 
2 stojaki na rowery oraz łącznie 31 koszy na śmieci. Pro-
menada  została oświetlona i objęta miejskim monitorin-
giem wizyjnym.

Tworząc Promenadę postawiono na maksymalne wyko-
rzystanie istniejącej zieleni, a wiec pozostawienie jej – jeśli 
tylko się da – tam, gdzie była. Trawą obsiano powierzchnie 
naruszone podczas budowy infrastruktury technicznej, usu-
waniem nasypów czy niwelacją terenu. Posadzono w sumie 
44 nowe drzewa. Przy placu wejściowym jest to klon polny 
(7 szt.) i brzoza brodawkowata (2 szt.); w części centralnej, 
na koronie skarpy – gęsto nasadzony klon pospolity (31 szt.); 
z kolei w strefie wejściowej od strony ul. Boya-Żeleńskiego – 
brzoza użyteczna (4 szt.).  Przy Promenadzie pojawiły się też 
nowe drzewka posadzone niedawno przez piłkarzy i sztab 
szkoleniowy Rakowa Częstochowa.

Oficjalnie odebrano inwestycję pod koniec listopada. 
Roboty trwały od końcówki 2018 roku. W czwartek, 3 grud-
nia, z finalnym rezultatem prac zapoznał się prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk, w towarzystwie swojego 
zastępcy Piotra Grzybowskiego oraz naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Michała Koniecznego.

Roboty kosztowały niemal 6,4 mln zł. Zajęła się nimi 
wyłoniona w przetargu częstochowska firma TEL-BRUK 
Radosław Telenga. Za opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej oraz nadzór autorski  odpowiadała 
Pracownia Architektury FORMA Sp. z o.o. z Blachowni.  

Promenada Śródmiejska będzie w kolejnych latach 
wzbogacana o nowe elementy. W przyszłym roku powinny 
pojawić się na niej nowe urządzenia rekreacyjne (wartości 
ok. 160 tys. zł), gdyż taki projekt przeszedł w głosowaniu 
na zadania Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Trzech 
Wieszczów.
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Częstochowianki i częstochowianie, którzy są ozdrowieńcami i przebyli zachorowanie na Covid-
19 mogą oddawać osocze w Częstochowskim Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kopernika 38 (budynek MSWiA, I piętro).

Oddaj osocze! 
Możesz już w Częstochowie

ZDROWIE

Rejestrację dla Oddziału w Częstochowie prowadzi 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach. Każdy zainteresowany oddaniem osocza 
musi przejść wstępną kwalifi kację i zadzwonić pod jeden 
z numerów telefonu: 726 227 229, 607 619 718, 607 678 
519 lub 32 208 74 19. Numery telefonów dla ozdrowień-
ców dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 14.30. Potencjalny dawca wstępnie zakwalifi -
kowany, wpisany zostanie na internetową listę, na której 
pojawi się informacja o dacie i godzinie zgłoszenia do 
Terenowego Oddziału w Częstochowie.

 
Osocze mogą oddać osoby, które m.in:

• są w wieku od 18 do 65. roku życia,
• dysponują pozytywnym wynikiem wymazu na 

obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą gene-
tyczną PCR,

• spełniają kryteria zdrowotne takie jak dla hono-
rowych dawców krwi (wykaz dyskwalifi kacji stałych 
i tymczasowych jest dostępny na stronie internetowej 
www.rckik-katowice.pl w zakładce krwiodawca)

• są po przechorowaniu COVID-19 – po upływie 
minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub 
18 dni od zakończenia izolacji,

Każdy zainteresowany oddaniem osocza powinien 
przed kontaktem telefonicznym  zapoznać się ze szcze-
gółową informacją dostępną na stronie www.rckik-kato-
wice.pl

Przypomnijmy, że w sprawie działań umożliwiają-
cych uruchomienie w Częstochowie punktu pobierania 
osocza od osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koro-
nawirusem SARS – CoV-2 i zakup separatora osoczo-
wego na potrzeby Oddziału Terenowego w Częstochowie 
interweniował w Narodowym Centrum Krwi m.in. pre-
zydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Pisaliśmy o tym 
tutaj

 
W odpowiedzi dyrektor NCK Małgorzata Lorek 

poinformowała na początku tygodniu prezydenta, że 
separator został już wstawiony do Oddziału Terenowego 

i rozpoczęły się szkolenia pracowników, co umożliwi 
pobór osocza metodą plazmaferezy w Częstochowie.

Obecnie oddanie osocza jest już możliwe, jednak nie-
zbędna jest wspomniana rejestracja przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach.   

 
Prezydent Częstochowy dziękuje tym wszystkim, któ-

rych działania, apele i uwagi, przyczyniły się do wyposa-
żenia terenowej stacji krwiodawstwa w naszym mieście 
w separator. Przyłącza się także do apelu Narodowego 
Centrum Krwi, zawartego w korespondencji z NCK do 
Częstochowy. 

 
- (…) Cały czas zachęcamy do oddawania krwi i jej 

składników, gdyż sytuacja związana z pandemią korona-
wirusa ma również wpływ na stany magazynowe krwi 
w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) 
– napisała do prezydenta Małgorzata Lorek. - Dlatego 
CKiK apelują do honorowych dawców krwi oraz wszyst-
kich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżo-
wały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zaka-
żoną wirusem lub objętą kwarantanną, o oddanie krwi 
w jednym z centrów krwiodawstwa w Polsce (niezależnie 
od miejsca zamieszkania). Krew jest ciągle podawana 
pacjentom z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po 
chemioterapii, pacjentom wymagającym zabiegów ope-
racyjnych, osobom u których występują braki krwi i jej 
składników, zaburzenia krzepnięcia, osobom po oparze-
niach i urazach oraz tym, którzy ulegli wypadkowi.

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze! Sprawdź, jak to zrobić i co Ci przysługuje
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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

W okresie jesienno-zimowym policjanci z Często-
chowy realizują zadania związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa osobom bezdomnym. Podczas codziennej służby 
patrolowej i obchodowej mundurowi zwracają uwagę 
na tych, którzy nie mają żadnego schronienia i podczas 
niskich temperatur grozi im zamarznięcie. Sprawdzają 
pustostany, opuszczone miejsca, garaże, altany i klatki 
schodowe, by pomóc najbardziej potrzebującym. Anga-
żują się w znalezienie schronienia oraz wskazują możliwo-
ści skorzystania przez nich z dostępnych form pomocy.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Przy-
pominamy, że co roku od 1 listopada do 31 marca działa 
specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego 
województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 

987 można uzyskać 
informację o moż-
liwości pomocy dla 
osób bezdomnych. 
Informacje na temat 
pomocy bezdom-
nym można także 
znaleźć na stronie 
internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących 
pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub dzwoniąc 
pod numer alarmowy 112 lub 997.

Nie bądźmy obojętni! 
Bezdomni potrzebują naszej pomocy!

Gdy asp. Paweł Wierzganowski zauważył w swoim 
rejonie psa błąkającego się w rejonie ulicy Zaciszańskiej, 
postanowił od razu działać. Niestety nie udało mu się 
dotrzeć do właściciela czworonoga, a pies wyglądał na 
głodnego i przemarzniętego, dlatego dzielnicowy powia-
domił odpowiednie służby i do czasu ich przyjazdu 
zaopiekował się kundelkiem. Piesek trafił do Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie będzie czekał na swojego 
właściciela.

Nie bądź obojętny na krzywdę. Bezdomne zwierzęta 
potrzebują Twojej pomocy, zwłaszcza teraz, gdy tempera-
tura spada poniżej zera. Im też jest zimno i często nie mają 
żadnego schronienia. Jeżeli widzisz błąkającego się psa, 
powiadom służby dzwoniąc pod numer alarmowy 986, 
112 lub 997. Informacje można również przekazywać za 
pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowy pomógł błąkającemu się psu

Dwóch mężczyzn w wieku 33 i 35 lat ubranych na 
ciemno z zasłoniętą twarzą próbowało wejść do jednej 
z klatek schodowych wielorodzinnego budynku mieszkal-
nego na Północy. Wybrali oni przypadkowo kilka miesz-
kań, do których dzwonili domofonem, jednak nie zostali 
wpuszczeni do środka. Po chwili jedna z lokatorek usły-
szała hałas dobiegający z balkonu sąsiada. Gdy wyjrzała, 
zobaczyła tych samych mężczyzn, którzy wcześniej dzwo-
nili domofonem. Interwencja kobiety spłoszyła włamywa-
czy.

Mężczyźni zostali zatrzymani ulicę dalej. Podczas prze-
szukania policjanci znaleźli przedmioty i narzędzia służące 
do dokonywania przestępstw. Decyzją sądu 33-latek trafił 
do aresztu, a jego 35-letni kolega został objęty policyjnym 

dozorem. Grozi im 
do 10 lat więzienia.

Częstochowiance, 
która spłoszyła prze-
stępców i powia-
domiła policjantów 
o swoich spostrzeże-
niach, dziękujemy za 
czujność. Dzięki jej 
reakcji i przekazanej 

informacji policjanci mogli szybko podjąć interwencję 
i zatrzymać sprawców włamania.

Pamiętaj! Jeśli zauważysz coś niepokojącego w swojej 
okolicy, zatelefonuj na numer alarmowy 997 lub 112.

Kryminalni zatrzymali włamywaczy
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Sytuacja epidemiczna sprawiła, że cała procedura 
– w tym głosowanie – odbywała się wyłącznie online. 
Z prawa do głosowania na – ich zdaniem – najpotrzebniej-
sze w naszym mieście inwestycje i pomysły mogły skorzy-
stać wszystkie częstochowianki i częstochowianie powyżej 
13. roku życia. Nasz Budżet Obywatelski jest więc najbar-
dziej demokratyczną, najbardziej dostępną i ,,włączającą” 
najszersze grupy społeczne procedurą, w jakiej można 
uczestniczyć w Częstochowie. W 7. edycji BO swoje głosy 
oddało ponad 24,5 tys. osób. Łatwość korzystania z plat-
formy online sprawiła też, że w tym roku oddano bardzo 
niewiele głosów nieważnych.  

Do rozdysponowania było łącznie niemal 9,5 mln zł 
z miejskiego budżetu. Najwięcej głosów oddały miesz-
kanki i mieszkańcy Mirowa – frekwencja wyniosła tam 
24,17 proc. Tym samym zdobyli dla 
swojej dzielnicy dodatkową sumę 81 
482 zł, na którą składają się niewy-
korzystane „końcówki” ze środków 
na zadania ogólnomiejskie i dzielni-
cowe. Drugie miejsce pod względem 
liczby oddanych głosów przypadło 
dzielnicy Kiedrzyn (22,79 proc.), 
a podium aktywności w głosowaniu 
zamyka Błeszno – frekwencja wynio-
sła tam 20,26 proc.  Z kolei najmniej chętnie głosowały 
osoby z dzielnicy Podjasnogórska (6,97 proc.). Ponad 
połowa oddających głosy – 55 proc. – to kobiety. Najczę-
ściej głosowały mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy 
w wieku 36-49 lat; w dalszej kolejności – osoby w wieku 
60+ oraz młodzi do 25. roku życia.

– Bardzo mnie cieszy, że w tym kryzysowym czasie 
częstochowianki i częstochowianie wykazali się w swoich 
wyborach ogromną troską o innych – świadczą o tym głosy 
oddane na zakup respiratorów. Taka inwestycja będzie 
służyć naszemu szpitalowi nie tylko podczas pandemii. 
A miłość do zwierzaków to już nasza stała cecha, co widać 
w liczbie głosów na wsparcie częstochowskiego schroniska – 
komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dziękuję 
wszystkim głosującym za to, że uczestniczą w budowaniu 
dobra wspólnego w naszym mieście w czasie, kiedy zaanga-
żowanie jest szczególnie cenne. A mieszkankom i mieszkań-
com Mirowa gratuluję  największej aktywności.   

W zestawie zadań ogólnomiejskich największe popar-
cie otrzymało zadanie pn. ,,Częstochowianie bezdomnym 
zwierzętom ze Schroniska”, którego koszt szacowany jest 
na 260 tys. zł. Poprawi się więc ,,schroniskowa” codzien-
ność czworonogów – zwłaszcza tych starszych, z mniej-
szymi szansami na adopcję – a także bezpieczeństwo 
pracy opiekujących się nimi wolontariuszy. Kolejne zwy-
cięskie zadanie to ,,Budowa boiska Victorii Częstochowa 
z nawierzchnią sztuczną” – jego koszt ocenia się na 1,1 
mln zł. Skorzysta z niego zwłaszcza młodzież uczęszcza-
jąca na zajęcia sportowe i treningi. Zadanie ,,Walczymy 

z Covid-19 – respiratory dla szpitala miejskiego” znala-
zło się w kategorii ogólnomiejskiej na 3. miejscu, z szacun-
kowym kosztem w wysokości 550 tys. zł.

Dzięki tej edycji mocne wsparcie pójdzie też do Biblio-
teki Publicznej im. Wł. Biegańskiego –  zadanie ,,Nowo-
czesna Biblioteka dla Częstochowy” znalazło się na wyso-
kim, 4. miejscu. Ma podnieść komfort korzystania z trzech 
dużych placówek biblioteki w centrum miasta poprzez 
zakup nowości wydawniczych i wyposażenia. Jego przewi-
dywany koszt to 254 tys. zł. Decyzją głosujących V LO im. 
A. Mickiewicza wzbogaci się o nowoczesną pracownię 
informatyczną. Pod względem liczby uzyskanych głosów 
ten pomysł znalazł się na 5. miejscu; jego realizacja ma 
kosztować 67 tys. zł. W dalszej kolejności pod względem 
uzyskanego poparcia znalazły się ogólnomiejskie zada-

nia: ,,Częstochowianie pomagają 
zwierzętom –  darmowa sterylizacja 
psów i kotów posiadających właści-
cieli” (31 tys. zł), ,,Remont i dopo-
sażenie sali gimnastycznej w SP 26” 
(25 tys. zł), ,,Zakup umundurowania 
dla OSP Częstochowa-Gnaszyn” 
(43,5 tys. zł), ,,Dodanie Częstochowy 
do Google Transit” (brak kosztów) 
oraz ,,Bramki do rugby na Miejskim 

Stadionie Lekkoatletycznym”(14,5 tys. zł). Listę zwycię-
skich projektów ogólnomiejskich zamykają zadania słu-
żące pieszym i rowerzystom (zwiększeniu ich widoczno-
ści), a więc: ,,Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych” na pl. Daszyńskiego (750 zł) oraz ,,Poprawa 
bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Krakowska, Kanał 
Kohna” (800 zł).

Jeśli chodzi o zadania dzielnicowe, zrealizowane 
zostaną aż 4 projekty dotyczące zagospodarowanej zie-
leni –  park w Brzezinach w dzielnicy Błeszno, rewitalizacja 
miejskiego parku na Parkitce, parki kieszonkowe na Rako-
wie i Wrzosowiaku. Częstochowska biblioteka zostanie 
doposażona nie tylko w ramach zadania ogólnomiejskiego, 
ale także aż 10 dzielnicowych – dzięki temu wzbogacą 
się biblioteczne filie w całym mieście. Widać ogromne 
poparcie głosujących dla inicjatyw na rzecz zwierzaków 
i zadrzewienia. W 14 dzielnicach odbędą się akcje darmo-
wej sterylizacji psów i kotów, budki lęgowe dla ptaków 
pojawią się w parkach i na skwerach w Częstochówce-Par-
kitce, dzielnicy Podjasnogórskiej, na Północy, w Śródmie-
ściu i na Zawodziu. Z kolei na Stradomiu zamontowane 
zostaną budki dla jerzyków – ptaków wspierających nas 
w walce z uciążliwymi komarami. Poparcie zdobył też pro-
jekt dosadzenia drzew na Rakowie.   

Szczegółów wybranych do realizacji zadań 7. edycji BO 
w Częstochowie, a także dokładnych statystyk (dotyczą-
cych m.in. udziału poszczególnych dzielnic w głosowaniu) 
można szukać na stronie https://czestochowa.budzet-oby-
watelski.eu/

BUDŻET OBYWATELSKI 
po raz 7. – wyniki głosowania

Decyzją częstochowianek i częstochowian do realizacji w przyszłym roku pójdzie 139 zadań – 
12 ogólnomiejskich i 127 dzielnicowych. W internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 

24,5 tys. osób. Wyniki pokazują, że naszymi wyborami kierowała w ogromnym stopniu empatia 
wobec innych, troska o bezpieczeństwo i miłość do czworonogów.



 
 

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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Mikołaj z ZGM TBS
Tradycja została zachowana. Trzydzieścioro dzieci – mieszkańców zasobów 
komunalnych w Częstochowie - otrzymało mikołajkowe paczki. 
O prezenty dla najmłodszych tak jak co roku zadbali pracownicy 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”. 

Pomimo pandemii koronawirusa dzieci zamieszkałe w zasobach 
komunalnych dostały upragnione paczki z okazji dnia Św. Mikołaja. 
Wcześniej, zgodnie z tradycją, napisały do niego listy, w których 
zawarły swoje najskrytsze marzenia. 

- Bardzo się cieszymy się, że po raz kolejny możemy uszczęśli-
wić dzieciaki, które mieszkają w Częstochowie. Mamy świadomość, 
że przygotowanie prezentów mikołajkowych dla wielu rodzin jest 
ogromnym problemem fi nansowym. Dlatego z pomocą przychodzą 
nasi pracownicy, którzy z wielkim zaangażowaniem spełniają marze-
nia najmłodszych mieszkańców miasta – mówi Paweł Konieczny, 
prezes ZGM „TBS” w Częstochowie. 

W tym roku skromna uroczystość wręczenia paczek przez św. 
Mikołaja, z zachowaniem największej ostrożności i bezpieczeństwa 
sanitarnego, miała miejsce w częstochowskiej „Konduktorowni” 
przy ul. Piłsudskiego. W paczkach znalazły się między innymi sło-
dycze, pluszaki, lalki, samochody, gadżety oraz książeczki. Warto 
dodać, że św. Mikołaj to patron „daru człowieka dla człowieka”. 
Postać starszego mężczyzny z długą białą brodą i ubranego w czer-
wony strój zna dziś każdy i chyba nikt nie wyobraża sobie okresu 
przedświątecznego bez jego obecności… 


