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Statystyki

Częstochowska policja 
podsumowała rok 2022

Komenda Miejska Policji 
w  Częstochowie  zorganizowała 
coroczną  naradę  podsumowu-
jącą pracę policjantów z naszego 
miasta  i  okolic.  Udział  w  wy-
darzeniu  wziął  m.  in.  Zastępca 
Komendanta  Wojewódzkiego 
Policji  w  Katowicach  insp.  Ar-
tura  Bednarka,  który  zajął  się 
przedstawieniem  policyjnych 
statystyk.

W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież zastępcy Komendanta Miej-
skiej Policji w Częstochowie mł. 
insp. Mariusz Strzelecki oraz mł. 
insp. Ewa Szataniak, a także po-
licjanci, policjantki, pracownicy 
komendy i zaproszeni goście.

W 2022 w Komendzie Miejskiej 
Policji w Częstochowie zostało 
przyjętych do służby 24 funk-
cjonariuszy, a 30 zostało zwol-
nionych. Na koniec roku 2022 
częstochowski garnizon stano-
wiło 815 funkcjonariuszy.

– Częstochowscy policjanci każ-
dego dnia zatrzymywali średnio 5 
sprawców na gorącym uczynku 
popełnienia przestępstwa, prze-
prowadzali prawie 400 badań 
stanu trzeźwości kierujących, 
podejmowali około 185 inter-
wencji oraz legitymowali ponad 
400 osób – informuje Komenda 
Miejska Policji w Częstochowie.

Mundurowi zadbali o bezpie-
czeństwo uczestników 46 imprez 
masowych i 69 zgromadzeń/wy-
stąpień publicznych. Jak podają, 
na żadnym z zabezpieczeń nie 
doszło do zbiorowego naruszenia 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Wszelkie akty łamania 
prawa miały charakter jednost-
kowy.

Krajowa Mapa Zagrożeń umoż-
liwiła KMP w Częstochowie re-
akcje na 4327 zgłoszeń. 1871 
z nich zostało potwierdzonych, 
a 2344 nie. 112 z tych przy-
padków okazało się być żartem 
lub pomyłką. Najczęściej wy-
bieranymi kategoriami zgłoszeń 
było przekraczanie dopuszczalnej 
prędkości – 1767, nieprawidłowe 
parkowanie – 738 oraz spoży-
wanie alkoholu w miejscach nie-
dozwolonych – 589.

Szef częstochowskiej policji 
podsumował również pracę ze-
społu konnego i przewodników 
psów. Zostały przeprowadzone 
353 interwencje. Wylegitymo-
wano 406 osób i ujawniono 403 
sprawców wykroczeń. Policjanci 
wzięli udział w 144 zabezpiecze-

niach imprez masowych, zgro-
madzeń i meczów. Natomiast 
przewodnicy wspólnie ze swoimi 
czworonogami zabezpieczyli 
łącznie 4015 g marihuany i 1775 
g amfetaminy.

W ubiegłym roku w Często-
chowie i na terenie powiatu czę-
stochowskiego doszło do 257 
wypadków, w których zginęło 
19 osób. Policjanci przebadali 
prawie 90 tysięcy kierujących, 
ujawniając 461 pijanych kie-
rowców. Ci z kolei byli sprawcami 
156 zdarzeń drogowych, w któ-
rych 4 osoby zginęły.

W 2022 roku odnotowano 59 
wypadków z pieszymi, w których 
9 pieszych zginęło, a 50 zostało 
rannych. W ubiegłym roku do 
32 wypadków doszło na ozna-
kowanym przejściu dla pieszych 
w większości z winy kierujących.

Komendant Miejski przedstawił 
również pracę pionu kryminal-
nego za ubiegły rok. Na terenie 
miasta i powiatu doszło do 6678 
przestępstw, z tego między in-
nymi do 48 rozbojów, 144 uszko-
dzeń ciała, 838 kradzieży, 278 
kradzieży z włamaniem, 33 kra-
dzieży pojazdu, 400 uszkodzeń 
mienia oraz 40 bójek i pobić.

Poziom wykrycia przestępczości 
ogółem to prawie 65%. Funkcjo-
nariusze wydziału kryminalnego 
zabezpieczyli od przestępców 
mienie o wartości prawie 5 mln 
zł na poczet przyszłych kar. Po-
nadto stróże prawa z referatu po-
szukiwań zatrzymali w ubiegłym 
roku 150 osób poszukiwanych 
listami gończymi.

Śledczy z częstochowskiego 
Wydziału do walki z Przestęp-
czością Gospodarczą od kilku lat 
pod nadzorem katowickiej pro-
kuratury regionalnej prowadzą 
postępowania przeciwko zorga-
nizowanej grupie przestępczej, 
której członkowie nielegalnie 
składują niebezpieczne odpady 
na terenie kraju. Policjanci z tak 
zwanej grupy śmieciowej ujawnili 
do tej pory 20 nielegalnych skła-
dowisk na terenie województwa 
śląskiego, mazowieckiego, łódz-
kiego i opolskiego. Do sprawy 
zatrzymali już 70 osób, z których 
55 usłyszało zarzuty, a 38 trafiło 
do aresztów.

W okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2022 roku do Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie 
wpłynęły 73 skargi na funkcjona-
riuszy, z czego w 11 przypadkach 
uznana została ich zasadność.

31. Finał WOŚP

Pani Katarzyna 
odebrała 
wylicytowanego 
VW Harlekina

W  ramach  31.  Finału Wielkiej  
Orkiestry  Świątecznej  Pomocy 
można  było  wylicytować  na 
Bidcar.pl  słynnego,  kolorowego 
VW Harlekina. Udało się to pani 
Katarzynie  Mrowiec,  miesz-
kance  podczęstochowskiego 
Choronia  za  cenę  22,001  zł.  Li-
mitowany pojazd został już prze-
kazany zwyciężczyni licytacji.

Volkswagen Polo Harlekin to 
wyjątkowy samochód – każdy 
z elementów nadwozia polakie-
rowany jest w jednym z czterech 
kolorów: żółtym, zielonym, nie-
bieskim lub czerwonym, kontra-
stowym do innych otaczających 

go elementów.
– Zainspirowani 

nazwą Najpiękniej-
szego Festiwalu 
Świata, ochrzciliśmy 
naszego Harlekina 
Polo’and’Rock. Fe-
stiwal i VW Polo 

Harlekin są równolatkami. Łączy 
ich też zamiłowanie do kolorów. 
Wizualnie Harlekin to auto wy-
jątkowe, a sam jego widok wywo-
łuje uśmiech. Tak, jak działalność 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dlatego też uznaliśmy 
go za idealnego kandydata na au-
kcję wspierającą tegoroczny finał 
WOŚP – mówi Artur Kopania, 
współzałożyciel Bidcar.pl i jeden 
z pomysłodawców aukcji Harle-
kina.

— WOŚP wspieramy nie od 
dziś. W tym roku nadarzyła się 
piękna okazja na aukcji Bidcar.pl, 
ponieważ lubimy nietuzinkowe 
samochody. Harlekin jest piękny, 
będę nim jeździć codziennie – 
mówi szczęśliwa zwyciężczyni 
licytacji Katarzyna Mrowiec.

Podczas finału aukcji na Bidcar.
pl VW Polo Harlekina wylicyto-
wała pani Katarzyna Mrowiec 
z wsi Choroń spod Częstochowy, 
która co roku wspiera fundację 

Jurka Owsiaka. Aukcja na rzecz 
WOŚP nie była jej pierwszą 
stycznością z platformą aukcyjną 
Bidcar.pl. Pani Kasi udało się już 
wylicytować samochód marzeń 
Adama Klimka – Forda Mustanga 
Mach 1 z 1973 r. Teraz do jej 
kolekcji dołączył najbardziej ko-
lorowy samochód świata. Nowa 
właścicielka deklaruje, że będzie 
nim jeździć na co dzień – trzy-
mamy za słowo!

— Gratulujemy wygranej li-
cytacji i dziękujemy za piękne 
wsparcie WOŚP. Cały dochód 
z aukcji wraz z prowizją zasila 
konto Orkiestry – powiedział  
Radosław Kopania, prezes Bidcar.
pl, wracając pani Katarzynie klu-
czyki do samochodu i bukiet 27 
różnokolorowych kwiatów. Tylu, 
ile lat ma Harlekin.

 ■ Źródło: Bidcar.pl
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

VOLVO XC60 II
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł, serwisowany,
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

OPEL ASTRA
V 1.4T GPF, rok prod. 2019, 
kraj., I wł., serwisowany, 
F-VAT 23%

58.900 zł

AUDI A3
1.5 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł., 
serwisowany

77.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 134.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 199.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł
HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 

3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł

PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł

SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł

TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 43.600 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł

VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł

VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł

VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 3 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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