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Już prawie rok trwa 
pandemia – i już prawie 
rok żyjemy w warunkach 
obostrzeń mających ogra-
niczać jej zasięg. Niepo-
koimy się o zdrowie nasze 
i naszych najbliższych. 
Nie ma takiej grupy, która 
nie ponosiłaby mniej 
lub bardziej poważnych 
konsekwencji pandemii. 
Z jej skutkami zmagają się 

osoby pracujące, przedsiębiorcy walczący o przetrwa-
nie swoich firm, dzieci i młodzież – 
w dużej mierze pozbawione tak waż-
nych dla ich rozwoju bezpośrednich 
kontaktów rówieśniczych. Osobno 
trzeba wspomnieć o wpływie pande-
mii na jakość życia naszych seniorek 
i seniorów – bo to oni są potencjalnie 
narażeni na najtrudniejszy przebieg 
zakażenia.   

Wreszcie pojawiła się szansa, aby 
to wszystko odeszło w przeszłość. Tą szansą są szcze-
pionki, które trafiły do Polski – podobnie jak do krajów 
całej Unii Europejskiej. To finał starań naukowców, 
specjalistów, lekarzy z całego świata, od wielu miesięcy 
szukających medycznego sposobu na koronawirusa. 

Szczepionki są wśród najcenniejszych wynalazków 
ludzkości. Już wielokrotnie chroniły miliony ludzi od 
utraty zdrowia i życia. Dzięki nim nad wieloma groź-
nymi chorobami udało się zapanować tak, że dziś nie 
budzą już lęku i nie grożą epidemiami. Teraz możemy 
w podobny sposób zapanować nad koronawirusem – 
jeśli tylko zaszczepi się jak najwięcej z nas. To jedyna 
skuteczna droga, aby zakończyć okres pandemii, zapew-
nić odporność sobie i – docelowo – całemu naszemu 
społeczeństwu, a przez to powrócić do swobodnego 
trybu życia, za jakim wszyscy tęsknimy. W każdej jego 
sferze – zawodowej, gospodarczej czy towarzyskiej.    

Z prowadzonego przez Rząd Narodowego Pro-
gramu Szczepień skorzystał już personel służby zdro-
wia. Szczepionki otrzymali już np. dyrektor naszego 

Miejskiego Szpitala Zespolonego, senator Wojciech 
Konieczny oraz częstochowski poseł, a wcześniej wie-
loletni samorządowiec Zdzisław Wolski – obaj czynni 
zawodowo lekarze. 

Kolejną po medykach grupą uprawnioną do szcze-
pień są seniorki i seniorzy. Zachęcam do nich Państwa 
bardzo mocno! Tylko w ten sposób skutecznie ochroni-
cie siebie i swoje najbliższe otoczenie. Odporność, jaką 
zapewni Wam szczepionka, pozwoli nie tylko uniknąć 
zachorowania, ale i powrócić do wszystkiego, czego 
Wam brakuje – spotkań z rodzinami, sąsiadami, korzy-
stania z propozycji kulturalnych i rekreacyjnych, czy 

choćby możliwości swobodnego zała-
twiania codziennych spraw… 

Liczę na to, że Narodowy Program 
Szczepień będzie wkrótce przebiegał 
sprawniej i szybciej niż dotychczas 
a szczepionek będzie wystarczająco 
dużo, żeby odpowiedzieć na potrzeby. 
Mam też nadzieję, że udział w organi-
zowanym przez Rząd procesie szcze-
pienia nie będzie przysparzał niepo-

trzebnych stresów czy trudności – zwłaszcza seniorkom 
i seniorom. Ważna jest tu łatwość uzyskania rejestra-
cji i wiarygodnego terminu szczepienia. Miasto nato-
miast – w ramach wyznaczonych mu kompetencji – we 
współpracy m.in. ze Stacją Pogotowia Ratunkowego - 
wesprze osoby z niepełnosprawnościami, organizując 
im transport do punktów szczepień.  

Wybuch pandemii nie zależał od nas. Od naszej woli 
zależy jednak w dużym stopniu jej koniec. Zaufajmy 
medycynie – szczepmy się przeciwko Covid-19! Im 
więcej z nas to zrobi, tym szybciej pokonamy drogę, 
która dzieli nas od życia bez sanitarnych obostrzeń, 
dystansu społecznego, maseczek i ciągłej dezynfekcji. 
Życia, którym można się w pełni cieszyć. 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Częstochowy

Szanowni Państwo!

Wreszcie 
pojawiła się 

szansa
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Gospodarka mieszkaniowa 
w Częstochowie
Częstochowscy radni przyjęli „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”

Częstochowscy radni przyjęli „Wielo-
letni program gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Miasta Często-
chowy na lata 2021-2025”

Wszystkie działania opisane w progra-
mie mają na celu poprawę wykorzystania 
i racjonalne gospodarowanie mieszkanio-
wym zasobem Gminy.

Zgodnie z przyjętym programem, 
Gmina będzie kontynuować działania 
zmierzające do zwiększenia liczby lokali. 
W planach jest budowa, modernizacja, 
remonty budynków i lokali, jak również 
zakup lub wynajem mieszkań od innych 
podmiotów.

Pozwoli to na prowadzenie skutecz-
niejszej polityki mieszkaniowej, ukie-
runkowanej na zapewnienie mieszkań 
osobom o niskich dochodach z uwzględ-
nieniem szczególnych potrzeb. Chodzi 
przede wszystkim   o osoby niepełno-
sprawne, starsze, samotnie matki.

Większość budynków, które są wła-
snością Miasta wymaga szeregu remon-
tów ze względu na ich wiek, ogólny stan 
techniczny i konieczność dostosowania 
do aktualnie obowiązujących przepisów 
techniczno - budowlanych.

Pomimo systematycznie prowa-
dzonych prac, znaczna część budyn-
ków i mieszkań wymaga modernizacji 
i remontów o różnym zakresie.

Najważniejsze jest zapewnienie bez-
pieczeństwa oraz poprawa stanu tech-
nicznego i standardu użytkowania.

Wieloletni program na lata 2021-2025 
ustala priorytety, w oparciu o które two-
rzone będą roczne plany robót remon-
towych i modernizacyjnych. W pierw-
szej kolejności będą realizowane prace 
remontowe eliminujące zagrożenie bez-
pieczeństwa, następnie te o charakterze 
zapobiegawczym, a w dalszej kolejności 
remonty o charakterze zachowawczym.

Program stanowi kontynuację dotych-
czas realizowanej polityki mieszkaniowej 
w zakresie ustalania wysokości czynszu, 
warunków dotyczących sprzedaży lokali 
mieszkalnych na rzecz ich dotychcza-
sowych najemców, zasad zarządzania 
mieszkaniowym zasobem gminy.

  Źródłem finansowania gospodarki 
mieszkaniowej będą dochody własne 
miasta w szczególności z tytułu czynszu za 
najem lokali mieszkalnych i użytkowych, 
opłat z reklam i szyldów oraz wpływów 
z dzierżawy terenu. Dodatkowym źró-
dłem finansowania w latach 2021-2025 
mogą być dotacje i środki zewnętrzne 
pochodzące m.in. z Unii Europejskiej, 

z Funduszu Dopłat i innych środków bez-
zwrotnych.

Gmina zamierza prowadzić działa-
nia, które umożliwią zwiększenie ilości 
lokali mieszkalnych, dostępnych dla czę-
stochowianek i częstochowian. W pla-
nach jest budowa kolejnych mieszkań 
komunalnych (takich jak rozpoczyna-
jąca się inwestycja przy ul. Syrokomli na 
Rakowie, o czym pisaliśmy tutaj: http://
www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.
html?id=14780 ).  

W planach na najbliższe 5 lat jest także 
poprawa stanu technicznego budynków, 
z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł 
finansowania, które miałyby być prze-
znaczone przede wszystkim na remonty 
kapitalne i   modernizacje budynków, 
likwidację barier architektonicznych oraz 
dostosowanie mieszkań do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Przyjęty przez radnych program 
zakłada m.in., że w pierwszej kolejności 
część nowo wybudowanych mieszkań ma 
być przeznaczana dla osób wywiązują-
cych się z obowiązków najemcy. Z kolei 
wolne lokale, które ze względów finanso-
wych nie zostały wytypowane w danym 
roku do remontu ze środków gminy, mają 
być wynajmowane osobom deklarujących 
wykonanie remontu ze środków wła-
snych, oczywiście jeśli spełniają one kry-
teria określone w uchwale Rady Miasta 
Częstochowy w sprawie wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy.

Z uwagi na zbyt małą liczbę lokali 
mieszkalnych, które mogłyby być prze-
znaczone dla częstochowianek i często-
chowian o niskich dochodach i ze szcze-
gólnymi potrzebami, w dalszym ciągu 
ograniczana będzie sprzedaż mieszkań na 
rzecz dotychczasowych najemców.

Zgodnie z programem, stosowanie 
ułatwień w spłacie zadłużenia z tytułu 
używania lokali mieszkalnych osobom 
pozostającym w trudnej sytuacji mate-
rialnej ma zapobiegać powstawaniu zja-
wiska bezdomności.

Obowiązek opracowania, a następ-
nie uchwalenia wieloletniego programu 
przez Radę Miasta Częstochowy wynika 
z ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie kodeksu cywilnego.

Uchwała, przyjęta przez częstochow-
skich radnych podczas sesji 3 grudnia, 
weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Wiosną w różnych częściach miasta pojawią się antysmogowe łąki, które w wielu miejscach 
wzbogacą zwykłe miejskie trawniki. To jedna z inicjatyw mieszkańców, samorządu 

oraz lokalnego biznesu, działających wspólnie w zespole ,,Częstozielona”. 
O bardziej ekologiczne miasto mogą również zadbać sami mieszkańcy.

CZĘSTOZIELONA - ma być 
bardziej zielono i ekologicznie

„Częstozielona” to nowy proekologiczny projekt, realizowany 
w ramach programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Jednym 
z pierwszych jego założeń jest pomysł przeobrażenia częstochow-
skich terenów zielonych w różnych częściach miasta – w praw-
dziwe, kwietne łąki. Nowe miejsca mają nie tylko cieszyć oko, ale 
przede wszystkim lepiej pochłaniać zanieczyszczenia. Część łąk 
sfi nansują częstochowskie fi rmy, które chcą wspierać zieleń i eko-

logię, inne powstaną z pienię-
dzy miejskich.

- Dla nas sprawa czystego 
powietrza w mieście jest bardzo 
ważna. W budżecie na 2021 
rok zarezerwowaliśmy 600 tys. 
zł właśnie na projekt Często-
zielona. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na szeroko pojęte 
działania związane z rewitali-
zacją oraz rewaloryzacją tere-
nów zielonych w Częstochowie – 
mówi prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Nad realizacją proekolo-
gicznego zadania ma czuwać, 
powołany przez prezydenta, 
zespół „Częstozielona”, składa-
jący się zarówno z osób pracu-
jących w administracji samo-
rządowej, jak i przedstawicieli 
różnych miejskich środowisk, 
którym sprawy zieleni i ekolo-
gii są bliskie.

-  Cieszę się, że prezydent 
jest otwarty na nowe pomysły 
związane z ekologią. A taki wła-

śnie jest ten związany z łąkami kwietnymi. Znalazłem Fundację 
„Łąka”, zobaczyłem jakie fajne rzeczy zrobili w Krakowie, Białym-
stoku, w Warszawie. Stwierdziłem, że taki projekt można byłoby 
zrealizować w Częstochowie – podkreśla przewodniczący nowego 
zespołu, a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Czę-
stochowy Łukasz Kot.

W „zasianiu” miejskich łąk, swój udział będzie miał lokalny 
biznes. Dzięki fi rmom Wkręt-Met oraz Brembo, kwietne zakątki 
powstaną m.in. w Parku Staszica oraz w okolicy tężni solanko-
wej na Promenadzie im. Czesława Niemena. W realizacji zadania 
pomoże Fundacja Łąka, która walczy o bioróżnorodność, promu-
jąc uprawę łąk kwietnych zamiast trawników.

- W samej Polsce kosimy łącznie 750 tysięcy hektarów trawni-
ków. To obszar całej aglomeracji warszawskiej razy... 18. Wydajemy 
w skali kraju ok. 2 miliardy złotych na koszenie. Około 75 milionów 
litrów paliwa jest spalanych przez silniki kosiarek i podkaszarek. 
Chcemy to zmienić. Tereny, które są koszone kilka czy kilkanaście 
razy w roku, chcemy zamieniać w łąki kwietne. Kwiaty to przecież 
pokarm dla zapylaczy – korzystają z nich pszczoły, motyle, ćmy. 
Możemy z nich korzystać też jako narzędzie do edukacji. Miasta 
stają się miejscem, gdzie wciąż możemy uratować przyrodę. Nawet 
jeden metr kwadratowy ma znaczenie – wyjaśnia Maciej Podyma 
z Fundacji Łąka.

Dlaczego łąki, a nie trawniki?
Dominacja trawników w miastach nie wspiera ochrony bio-

różnorodności. Monokulturowe trawniki zostały nawet nazwane 
„zielonymi pustyniami”. To obszary, na których rosną rośliny, ale 
tylko dwa lub trzy gatunki. Nie mają więc nic wspólnego z natu-
ralną bioróżnorodnością. Łąki (czyli niekoszone trawniki) to 
doskonała alternatywa - zachowują wodę, chłoną szkodliwe pyły 
i obniżają temperaturę. Mogą cieszyć oko, jeśli dosiejemy do nich 
nasiona lub dosadzimy sadzonki bylin. Możemy też po prostu 
dać działać czasowi. Gdy zrezygnujemy z koszenia, kwiaty zaczną 
pojawiać się w murawie spontanicznie, stopniowo zwiększając 
swoją liczebność i zagęszczenie.

Jak zatem stworzyć idealną kwietną łąkę?
• kosić trawę w terminach: marzec (przy koszeniu raz w roku), 

koniec czerwca – połowa lipca i połowa września (przy 
koszeniu dwa razy w roku)

• wysiać łąkę na skoszonym trawniku, wzruszając wcześniej 
ziemię grabkami lub pazurkami. Siew najlepiej wykonać 
wiosną (do końca kwietnia) lub jesienią (od września do 
listopada). Nasion nie przykrywamy glebą. Łąk nie podle-
wamy.

Co istotne, w zmianie oblicza miasta na bardziej zielone mogą 
pomóc sami mieszkańcy, we własnym otoczeniu. Wystarczy, że 
zmienią niektóre nawyki, otoczą się roślinnością, która osusza 
powietrze, czy postawią na proekologiczne rozwiązania w codzien-
nym życiu. O tym, jak to zrobić – a także o innych założeniach pro-
jektu „Częstozielona” można przeczytać na stronie www.czestozie-
lona.pl.

Projekt „Częstozielona” to kolejna proekologiczna inicjatywa, 
powstała w ramach programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. 
Dzięki jego realizacji, w mieście powstało już kilka zielonych anek-
sów, mini-parków czy zakątków rekreacji. Sadzone są kwiaty przy 
pasach drogowych, rosną nowe drzewa, a populacje pożytecznych 
miejskich zwierząt (m.in. jeże, jerzyki, inne ptaki i owady zapy-
lające) mają schronienie i możliwość rozwoju. Dużo związanych 
z ekologią zadań inicjują przede wszystkim sami mieszkańcy, 
którzy najpierw zgłaszają, a potem głosują na tego typu projektu 
poprzez kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego. Do większych 
inwestycji, zrealizowanych w ostatnim czasie, bezpośrednio zwią-
zanych z zielenią, wypoczynkiem i rekreacją na świeżym powie-
trzu, zaliczyć można choćby budowę Promenady Śródmiejskiej, 
rewitalizację parku Lisiniec, czy wdrożenie w Częstochowie sys-
temu roweru miejskiego. Inne realizowane proekologiczne działa-
nia, to m.in.: budowa dróg rowerowych, niskoemisyjny transport 
publiczny, termomodernizacje budynków użyteczności publicz-
nej, monitoring powietrza, zakup oczyszczaczy powietrza, dotacje 
ekologiczne, edukacja antysmogowa i wiele innych.

O założeniach nowego projektu i działającym zespole „Czę-
stozielona” poinformowano podczas spotkania na terenie Parku 
Staszica. Uczestniczyli w nim, oprócz prezydenta Krzysztofa Maty-
jaszczyka, członkowie zespołu Łukasz Kot i Katarzyna Woszczyna 
(Kanclerz Loży BCC); przedstawiciele darczyńców (fi rm): Wkręt 
Met – wiceprezydent fi rmy Joanna Klimas oraz Brembo: Aleksan-
dra Suleja i Maria Psonka, a także Maciej Podyma z Fundacji Łąka.
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Ruszyły szczepienia
27 grudnia w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, 
rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Pierwsza partia 
szczepionek dotarła także do Częstochowy. Od razu ruszyły 
szczepienia osób z grupy “zero”, czyli pracowników służby zdrowia.

Do szczepień przeciw COVID-19 przygotowane są 
na razie tzw. szpitale węzłowe. W Częstochowie są to 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce i Miejski 
Szpital Zespolony na Zawodziu. Pierwszą osobą, którą 
zaszczepiono w WSS był dyrektor tej placówki, a w MSZ 
– jeden z lekarzy.

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są prze-
znaczone dla osób, które są najbardziej narażone na 
zakażenie. To pracownicy sektora ochrony zdrowia 
(w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracow-
nicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków 
pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i admi-
nistracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. Na tym etapie szczepie-
nia są prowadzone łącznie w 73 szpitalach w całym kraju. 
Do wykorzystania jest zaledwie 10 tysięcy dawek.

28 grudnia do kraju przyleciało 300 tysięcy dawek 
i rozpoczęła się ich dystrybucja. Już wkrótce mają one 
trafi ć do ponad 250 kolejnych szpitali.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia została 
opublikowana mapka z punktami pobrań i szczepień 
w całej Polsce z wygodną wyszukiwarką.

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków 
przeciwko COVID-19 rozpoczął się w połowie stycznia. 
Procedura jest prosta i bezpieczna. 

W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze 
domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuń-
czo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych 
miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku 
życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, 
w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Poszczególne jej etapy to:
•  Rejestracja – online: 
         przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
• Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifi kacja przez lekarza.
• Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
• Powtórzenie procesu po upływie 21 dni 
        – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w: 
przychodniach (POZ) / szpitalach / szpitalach rezerwowych / 
u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: 
• gov.pl/szczepimysie
• gov.pl/koronawirus
• Narodowy Program Szczepień

ZDROWIE



5

Mrozy mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych. 
Dlatego pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”, Komendy Miejskiej Policji 
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie odwiedzają wyznaczone 

miejsca w budynkach komunalnych, w których potencjalnie mogą przebywać bezdomni. 
Akcja ma być cyklicznie kontynuowana.

Wsparcie bezdomnych

Na terenie Częstochowy od lat działa Part-
nerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bez-
domności, w ramach którego tworzona jest mapa 
miejsc niemieszkalnych, a instytucje i organizacje 
realizują wspólnie pomoc dla osób bezdomnych, 
docierając do miejsc ich pobytu i proponując 
wsparcie. Jest to szczególnie istotne, gdy tempe-
ratury spadają mocno poniżej zera. W tym sezo-
nie zimowym do działań na rzecz bezdomnych 
włączyli się również pracownicy ZGM „TBS”.   
W poniedziałek, 11 stycznia kilkuosobowy zespół 
wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej 
Policji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej rozpoczął sprawdzanie wyznaczonych 
wcześniej budynków znajdujących się w zaso-
bach ZGM ”TBS”. Skontrolowano między innymi 
pustostan przy ul. Wały Dwernickiego 239, klatki 
schodowe w bloku przy ulicy Herberta 4 oraz 
budynki przy ulicy Warszawskiej 349 i 345.

W okresie zimowym działania będą przepro-
wadzane cyklicznie. Ich cel to informowanie bez-
domnych o pomocy, jaką mogą uzyskać w zakre-
sie noclegu i wyżywienia na terenie miasta. Akcja 
ma również dotrzeć do lokatorów zasobów 
komunalnych. Towarzyszy jej spot radiowy emi-
towany w lokalnej rozgłośni radiowej. Można 
w nim usłyszeć apel skierowany do lokatorów 
z prośbą o zwracanie uwagi na osoby bezdomne 
oraz ratowanie ich życia i zdrowia. Na klatkach 
schodowych pojawiły się też plakaty z informa-
cją o pomocy dla bezdomnych oraz numerach 
telefonu, pod którymi można zgłosić przypadki 
przebywania osób bezdomnych. Pamiętajmy: 
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia bezdomnego 
niezwłocznie dzwońmy pod numer telefonu 112.

W 2019 roku w Częstochowie przebywało 
351 osób bezdomnych ( w placówkach wspar-
cia oraz miejscach niemieszkalnych ). W stycz-
niu 2018 takich osób było 371.Tylko w okresie 
od 1 listopada 2019 do 31 marca 2020 na terenie 
Polski z wychłodzenia zmarło 30 osób, na Śląsku 
– 3, w Częstochowie na szczęście nikt. Obecnie na 
terenie Częstochowy w miejscach niemieszkal-
nych przebywa 65 osób.
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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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podkom.
Sabina Chyra-Giereś

Policja informuje:

Komenda Główna Policji zaprasza do na zilustrowania 
Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 
FIS. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Orga-
nizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głów-
nej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów 
i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, 
Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów 
i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indy-
widualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch 
kategoriach wiekowych:

• kategoria I 
        - wiek: 5-10 lat,
• kategoria II 
        - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnic-
twa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy 
konkursowej na rysunek, plakat lub spot fi lmowy oraz prze-
słanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Poli-
cji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypeł-
nioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Komisariat III Policji prowadzi postępowanie w sprawie 
oszustwa. Do przestępstwa doszło 6 grudnia 2020 roku w 
Częstochowie. Rysopis podejrzewanego: wiek około 50 lat, 
wzrost około 170 cm, krępej budowy ciała. Osoby mogące 

pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy zdarzenia proszone 
są o kontakt z Komisariatem III Policji w Częstochowie pod 
numerem telefonu 47 85 815 11 lub 997.

W śledztwie prowadzonym pod nadzorem prokura-
tora ustalono, że 26 czerwca 2020 roku około godz.13.00 
do placówki bankowej, znajdującej się w Częstochowie na 
Północy weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Napast-
nicy, trzymając w dłoniach siekierę i pistolet, zażądali wyda-
nia pieniędzy. W tym czasie w placówce przebywało dwóch 
pracowników, którzy używając krzeseł podjęli obronę przed 
sprawcami. W wyniku zdecydowanej postawy pokrzyw-
dzonych mężczyźni uciekli nie robiąc nikomu krzywdy. 
Napastnicy próbowali zbiec zaparkowanym w pobliżu 
samochodem, w którym czekał trzeci sprawca. Policjanci 
z wydziału kryminalnego w Częstochowie już kilka minut 
po zdarzeniu zatrzymali sprawców.

W toku dalszego śledztwa uzyskano dowody wskazu-
jące, że sprawcy dopuścili się w przeszłości także innych 
przestępstw: w kwietniu i w maju napadli na placówkę 

bankową i dwie placówki pocztowe w Częstochowie i na 
terenie powiatu pajęczańskiego. Na początku sierpnia 2015 
roku usiłowali ukraść bankomat. Przypięli do bankomatu 
liny i używając samochodu próbowali go wyrwać. Sprawcy 
nie osiągnęli jednak zamierzonego celu z powodu zerwania 
się liny.

To jednak nie zniechęciło zdesperowanych przestęp-
ców. Dwa tygodnie później udało im się ukraść bankomat, 
w którym znajdowały się pieniądze w kwocie około 400.000 
zł. Sprawcy wyrwali bankomat z podłoża, posługując się 
linami i skradzionym samochodem dostawczym, który 
następnie spalili na terenie powiatu częstochowskiego.

Oskarżeni mężczyźni to mieszkańcy Częstochowy 
i okolic w wieku od 30 do 43 lat. Większość z nich była 
w przeszłości karana. Za popełnione przestępstwa grozi im 
teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

Konkurs plastyczno-filmowy „ŚNIEŻNY DEKALOG”

Poszukiwany sprawca oszustwa

Napadali na placówki bankowe 
i pocztowe w Częstochowie. Do sądu trafił akt oskarżenia


