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Polska Stolica Recyklingu

W Częstochowie powstanie 
,,elektryczny” las

Program Polska Stolica Recy-
klingu dobiegł końca. Częstochowa 
otrzymała medal i bon. Dzięki temu 
będzie można zasadzić ponad pół 
tysiąca sadzonek drzew.

Przedstawiciele Centrum Usług 
Komunalnych wzięli udział w Kon-
gresie Miast, podczas którego pod-
sumowano program realizowany 
w ramach projektu Elektryczne 
Śmieci. Jego celem było zebranie 
jak największej liczby śmieci elek-
trycznych i oddanie ich do recy-
klingu.

– Wspólnie z mieszkańcami Czę-
stochowy zasadzimy 523 drzewa. 
Ten las będzie nie tylko stałym 
przypomnieniem, by segregować 
elektryczne śmieci, ale przyniesie ze 
sobą wiele korzyści. Jedno drzewo 
wytwarza ilość tlenu potrzebną dla 
czterech dorosłych osób – pod-
kreśla Malwina Szwarc z Fundacji 
Odzyskaj Środowisko.

W ogólnopolskiej rywalizacji 
miast zwyciężyły Siedlce, a Czę-
stochowa wróciła z kongresu z me-
dalem z recyklingu elektrycznych 
śmieci oraz bonem, dzięki któremu 
wiosną powstanie a naszym mie-
ście “elektryczny” las.

– Gratuluję mieszkańcom Czę-

stochowy determinacji na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego 
i już teraz zapraszam do grywalizacji 
w 2. edycji. Udział w Polskiej Stolicy 
Recyklingu jest dowodem na to, że 
tworzymy dziś „smart community”, 
która wyróżnia się wysoką świa-
domością ekologiczną – podkreśla 
Krzysztof Kieszkowski z Fundacji 
Odzyskaj Środowisko.

Uczestnicy Kongresu Miast pod-
sumowującego Polską Stolicę Re-
cyklingu poznali rozstrzygnięcie 
i laureatów. W trakcie spotkania 
poruszono kwestie Eko Miast. 
Podczas rozmów omówiono nowo-
czesną edukację, smart rozwiązania 
w miastach, a także inicjatywy spo-
łeczności lokalnych to zagadnienia 
poruszane podczas rozmów. Orga-
nizatorem jest Fundacja Odzyskaj 
Środowisko.

– -Główna idea programu opiera 
się na niestandardowej, praktycznej 
edukacji ekologicznej. Z jednej 
strony zachęcaliśmy miasta do gry-
walizacji w zbiórce elektrycznych 
śmieci, z drugiej zaangażowaliśmy 
uczniów i mieszkańców do aktyw-
nego włączenia się w kampanię na 
rzecz ochrony środowiska – mówił 
Kieszkowski.

Monitoring wizyjny

829 interwencji 
w 2022 roku

Monitoring umożliwił działania 
Straży Miejskiej. Formacja jest 
odpowiedzialna za obsługę sys-
temu kamer. Pierwsze z nich po-
jawiły się już w 2009 roku.

Centrum miejskiego monito-
ringu mieści się w siedzibie Straży 
Miejskiej przy ul. Krakowskiej. 
W 2022 roku personel cywilny 
z referatu monitoringu wizyjnego 
ujawnił 829 zdarzeń wymagają-
cych interwencji służb. Najwięcej 
z tych sytuacji, bo aż 733 obsłu-
giwały patrole Straży Miejskiej. 
Pozostałe 96 zdarzeń wymagało 
działań Policji, Pogotowia Ratun-
kowego i Straży Pożarnej.

288 zaobserwowanych zda-
rzeń dotyczyło osób leżących, 
czyli takich, które miały pro-
blemy zdrowotne lub były pod 

wpływem alkoholu. Ujawniono 
też 130 przypadków awarii infra-
struktury. 82 zdarzenia dotyczyły 
zakłócania spokoju i porządku 
publicznego, 52 – kradzieży lub 
niszczenia mienia, 49 – ruchu 
drogowego (wypadków i kolizji), 
16 – przemocy fizycznej (bójek 
lub pobić). 10 razy ujawniono 
spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych. 4 przypadki 
to pożary lub inne miejscowe 
zagrożenia. W 113 przypadkach 
chodziło o zdarzenia o innym 
charakterze.

Zapis z kamer systemu miej-
skiego monitoringu wykorzy-
stano 553 razy jako materiał 
dowodowy w postępowaniach 
w sprawach o wykroczenia lub 
przestępstwa, prowadzonych 

przez lokalne jednostki Policji 
(551) i Straż Miejską (2).

Monitoring wizyjny działa 
w Częstochowie od 2009 roku. 
W trakcie tego okresu ujawniono 
blisko 35 tys. zdarzeń. Większość 
z nich wymagała interwencji 
strażniczek i strażników miej-
skich. Na początku tego roku 
system wzbogacił się o 2 kolejne 
punkty kamerowe. Zostały one 
zlokalizowane w rejonie amfi-
teatru przy Promenadzie Nie-
mena oraz dworca PKP Stradom. 
Obecnie system składa się ze 
106 takich punktów, emitujących 
198 obrazów z monitorowanych 
miejsc.

 ■ fot.: UM Częstochowa

41-latek skradł kartę bankomatową 
znajomej. Użył jej aż 13 razy. Teraz 
usłyszy zarzuty kradzieży z włama-
niem. Grozi mu do 10 lat za kratami.

50-lenita kobieta po-
informowała śledczy 
z Komisariatu II Policji 
w Częstochowie o kra-
dzieży z włamaniem. 
Według jej zeznań, no-
wopoznany znajomy, 
z którym spożywała al-

kohol, ukradł jej kartę bankomatową.
Z jej konta zniknęło ponad 700 

złotych. Kryminalni ustalili miejsca, 
w których dokonano nielegalnych 
transakcji. Zabezpieczono monitoring, 
co umożliwiło również ustalenie wize-
runku sprawcy.

– Trop stróżów prawa doprowadził 
do mieszkania 41-letniego częstocho-
wianina. Jak się okazało, to ten sam 
mężczyzna, z którym kobieta spoży-
wała niedawno alkohol. Nieuczciwy 

kompan 50-latki płacił jej kartą w róż-
nych placówkach handlowych na 
terenie naszego miasta – informuje 
Komenda Miejska Policji w Często-
chowie.

Mężczyzna został zatrzymany. Usły-
szał do tej pory 13 zarzutów. O jego 
dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi 
mu teraz do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

Mężczyzna został zatrzymany

Pił ze znajomą – później ją okradł

Korekta organizacji ruchu
Mieszkańcy skarżą się na ciężarówki na Rakowie

Mieszkańcy miasta skarżą się, że 
kierowcy ciężarówek nie stosują 
się do wytyczonych w związku 
z budową al. Wojska Polskiego 
tras objazdu w dzielnicy Raków, 
co skutkuje wieloma uciążliwo-
ściami. W związku z tym Miejski 
Zarząd Dróg od wtorku 14 marca 
wprowadza zakaz ruchu dla aut 
powyżej 12 m długości w dwóch 
newralgicznych lokalizacjach.

– Znaki B-17 umożliwiające 
poruszanie się aut tylko do 12 
m długości staną przy al. Pokoju 
w obrębie skrzyżowania z dro-
gami osiedlowymi i łącznikiem ul. 
Łukasińskiego oraz przy zjeździe 
z al. Wojska Polskiego (DK-91) 
jadąc od strony Katowic przed 
skrzyżowaniem z ulicami Ra-
kowską i Limanowskiego. Tym 
samym od wtorku nielegalne 
będzie poruszanie się aut du-
żych ulicami Limanowskiego, 
Łukasińskiego czy Okrzei i od-
chodzącymi od nich ulicami osie-
dlowymi. Wyjątkami oczywiście 
pozostają autobusy częstochow-
skiego MPK – informuje Maciej 

Hasik, rzecznik prasowy MZD 
w Częstochowie.

Legalny objazd budowy nowej 
al. Wojska Polskiego na południu 
miasta wiedzie:

· dla kierunku od strony centrum 
– al. Bohaterów Monte Cassino do 
DW908 i dalej do autostrady A1 
albo poprzez ul. Jagiellońską do ul. 
Orkana i dalej do al. Wojska Pol-
skiego (DK-91)

·  dla kierunku od strony Katowic 
– ul. Rakowską przez Orkana do al. 
Bohaterów Monte Cassino i dalej 
na północ objazdem przez miasto.

Najlepszym dla ruchu tranzy-
towego na osi północ południe 
pozostaje zaś intuicyjny objazd 
z wykorzystaniem autostradowej 
obwodnicy Częstochowy, z któ-
rego powinni korzystać wszyscy 
kierowcy, którzy nie mają po-
trzeby czy punktu docelowego 
podróży w granicach miasta lub 
jego obrębie. Tablice informa-
cyjne na temat tego objazdu stoją 
na dużo przed granicami miasta 
przy węzłach drogowych Często-
chowa Północ i w Podwarpiu.

 ■ źródło: MZD w Częstochowie
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