
 
 

 
 

Warszawa, 9 stycznia 2023 r. 
 
   
        Pan Krzysztof Matyjaszczyk 
        Prezydent Miasta Częstochowy 
 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 

Mam przyjemność zaprosić do udziału w konkursie „Bezpieczny zaułek”, który adresujemy do gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich, w tym do miast na prawach powiatu, dla zwiększenia ich bezpieczeństwa 
i poprawy życia mieszkańców. Konkurs organizowany jest pod patronatem Związku Miast Polskich 
przez polski oddział firmy Axis Communications, rozwijającej i wdrażającej najnowocześniejsze 
rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa.  

Każde miasto jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa, 
mobilności i środowiska. W niektórych miastach konieczne jest wprowadzenie nowych rozwiązań 
monitoringu w miejscach wymagających lepszego dozoru, w innych potrzebna jest cyfrowa 
modernizacja przestarzałych technologii lub wypracowanie inteligentnego rozwiązania, które znacznie 
podniesie komfort mieszkańców. Przeszkodą mogą być jednak finanse, trudność w wyborze lokalizacji 
lub wątpliwości co do realnych korzyści wynikających z wdrożenia monitoringu. 

Jeśli zmagają się Państwo z podobnymi dylematami, zapraszamy do udziału w konkursie „Bezpieczny 
zaułek”, w którym Państwa miasto może zyskać dostosowane do potrzeb inteligentne rozwiązanie 
bezpieczeństwa. 

Celem konkursu jest podniesienie świadomości lokalnych społeczności w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego i pokazanie, w jaki sposób mieszkańcy mogą i powinni poprawiać jego poziom we 
współpracy z władzami miast. Biorące udział w konkursie miasta zgłaszają poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie internetowej konkursu „niebezpieczne zaułki” - miejsce/miejsca, które z 
powodu oddalenia od skupisk mieszkańców, charakteru i przeznaczenia narażone są na podwyższone 
zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców, ich zdrowia, życia lub mienia. Zachęcamy władze miasta 
do włączenia  gminnych ekspertów (policję, straż miejską i różne wydziały władz miejskich), a także 
mieszkańców w proces wyboru miejsc, które według nich powinny zostać  zgłoszone w konkursie. 
Będzie to stymulowało dyskusję, kształtowało opinie i pomoże doprowadzić do pożądanego 
konsensusu między władzami państwowymi i samorządowymi (miejskimi). 
  



Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin, porady w jaki sposób zidentyfikować takie 
miejsce oraz formularz zgłoszeniowy, znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
https://www.bezpiecznyzaulek.pl/   
 
W konkursie biorą udział miasta, w których zamieszkuje ponad 50.000 mieszkańców oraz jednostki 
pomocnicze (dzielnice) w miastach zamieszkanych przez ponad 250.000 mieszkańców.  
 
Dzięki opracowaniu i wdrożeniu inteligentnego rozwiązania bezpieczeństwa dedykowanego tym 
lokalizacjom, staną się one bezpieczne i przyjazne mieszkańcom. Wyboru zwycięskiego miejsca dokona 
3-osobowe jury. Nagrodą jest przygotowanie eksperckiej koncepcji rozwiązania poprawiającego 
poziom bezpieczeństwa zwycięskiego miejsca oraz jej realizacja i wdrożenie. Maksymalna wartość 
nagrody to 23 000 zł. Miasta mają czas do 14 kwietnia 2023 r. na zgłoszenie miejsca/miejsc (liczba 
jest nieograniczona), a 26 kwietnia 2023 r. zostanie ogłoszony zwycięzca.  
 
Zachęcamy do udziału w konkursie i liczymy na Państwa zgłoszenia.  
 
 
     Z poważaniem, 
 
 
 
 
          
             Anna Arwidi 
        Dyrektor Regionalna 
                               dla Europy Wschodniej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pan Artur Hołubiczko 
Komendant Straży Miejskiej 
Częstochowa 
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