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Szanowni Państwo!

 Spacerując i aktywnie wypoczywając w sprzyjającej, letniej aurze, nie zapominajcie 
o kulturalno-rozrywkowej ofercie Częstochowy – zarówno imprezach w ramach akcji ,,Aleje 
– tu się dzieje!”, jak i cyklicznych letnich festiwalach organizowanych przez miasto. Za nami 
już m.in. koncert „Kalinowe Niebo” poświęcony legendarnej, zjawiskowej częstochowiance, 
występ Dawida Podsiadły, brzmienia Hot Jazz Spring oraz część ,,alejowych” wydarzeń kul-
turalnych na placu Biegańskiego, „Kwadratach” i w III Alei. A przed nami kolejna seria atrak-
cji. W ostatni weekend czerwca zapraszam do ,,Frytkowej Alei” - czyli ul. Piłsudskiego - na 
6. edycję Częstochowskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej Frytka Off, gdzie gwoździami 
programu będą występy Voo Voo i Skubasa. Tydzień później wystartuje Festiwal Reggae On, 
z głównymi koncertami 2 lipca na Promenadzie Czesława Niemena. W tym samym miejscu 
spotkamy się 9 lipca na Festiwalu Retro, którego dwie poprzednie edycje błyskawicznie pod-
biły serca częstochowian. Wśród tegorocznych znakomitości - Ania Rusowicz, Katarzyna 
Skrzynecka, K.A.S.A Kasowski, częstochowska Makabunda oraz aktor Tomasz Stockinger, 
który przyjedzie z własnym recitalem. Z berlińskimi szlagierami lat 30. na scenie pojawi się 
międzynarodowa formacja Goodnight Circus. W lipcu zdążymy się jeszcze pobujać na Festi-
walu Hip-Hop Elements, do czego zachęcą nas choćby Łona & Webber oraz Tede. W sierp-
niu z kolei, również na Promenadzie, poleżakujemy przed kinowym ekranem pod chmurką 
i spotkamy się z aktorami podczas kolejnej odsłony Festiwalu Filmowego Leżak Fortum.  Na 
finał sezonu plenerowych festiwali – w ramach 24. Dni Częstochowy – odbędzie się koncert 
pod hasłem ,,Jasne, że Województwo Częstochowskie.” Zaplanowaliśmy go na 27 sierpnia 
na skwerze przy alei Wyzwolenia w dzielnicy Północ. Uświetnią go artyści, którzy nie od 
dziś uchodzą w całej Polsce za flagowe, częstochowskie marki - jak T.Love czy Formacja 
Nieżywych Schabuff. Oczywiście przez całe lato zachęcam, aby sprawdzić, co na bieżąco 
dzieje się w Alejach. Już w poprzednich latach cykl ,,Aleje - tu się dzieje!” potwierdził, że 
ścisłe centrum Częstochowy, a zwłaszcza główna arteria, to przestrzeń wręcz stworzona do 
działań kulturalnych, a cały projekt tylko podnosi jej jakość, współtworzy klimat, zbliża do 
siebie artystów i mieszkańców.

I jeszcze istotne dla wielu z nas przypomnienie: do końca piłkarskich mistrzostw Europy 
na placu Biegańskiego działa strefa EURO GOL 2016, a w niej - wszystkie mecze prosto 
z Francji na żywo. ,,Biało-Czerwoni” wystartowali jak należy, więc sami dają powody, aby 
trzymać za nich kciuki. A kibicuje się najlepiej w gromadzie. Obyśmy mogli wspólnie za-
grzewać ich do walki aż do 10 lipca!                

                                                                
                                                                Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydent Miasta Częstochowy
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W szkoleniach uczestniczyło 14 pracowników miej-
skiej spółki. Kursy zorganizowano dla tych osób, które 
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą 
zetknąć się z petentami komunikującymi się za pomo-
cą języka migowego. Uczestnicy szkoleń zapoznali się 
z podstawowym zakresem słownictwa, alfabetem, li-
czebnikami, wyrażeniami, znakami migowymi z zakre-

su tematycznego: dom i jego wyposażenie, rodzina, opis 
postaci, uczucia i emocje, określenia czasu, żywność i po-
siłki w języku miganym (SJM) oraz w polskim języku mi-
gowym (PJM). Kursanci poznali też zasady komunikacji 
z osobami z uszkodzonym narządem słuchu. Program 
szkolenia objął 30 godzin praktycznej nauki.

3 czerwca ruszył nabór propozycji zadań do 
realizacji w ramach III edycji budżetu obywa-
telskiego w Częstochowie.

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecz-
nych w sprawie przeznaczenia części wydatków z bu-
dżetu miasta, na wskazane przez mieszkańców projekty, 
mieszczące się w kompetencjach Gminy.

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego w Często-
chowie do rozdysponowania mamy 6 661 679 zł, w tym:

- 1 665 420 zł na zadania o charakterze 
   ogólnomiejskim
- 4 996 259 zł na zadania o charakterze 
   dzielnicowym
3 czerwca ruszył nabór wniosków z propozycjami 

zadań do realizacji. Możliwości złożenia formularza 
z propozycją zadania jest kilka:

– przez internet
– osobiście, w kancelarii Urzędu Miasta 
   Częstochowy (ul. Śląska 11/13)
– pocztą na adres Urzędu Miasta Częstochowy: 
   ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą 
   www.sekap.pl lub www.ePUAP.gov.pl

Tylko w ubiegłym roku częstochowianie złożyli 
761 wniosków z propozycjami do budżetu. 120 z nich 
w 2016 roku doczeka się realizacji, w tym jest 8 zadań 
ogólnomiejskich oraz 112 zadań dzielnicowych. Teraz 
czas na nowe rozdanie!

ZMIENIAJ SWOJE MIASTO! Kocham, więc dbam

KURSY JĘZYKA MIGOWEGO 
DLA ZGM TBS

Pracownicy ZGM TBS zdobyli nowe umiejętności, tym razem poprzez 
udział w kursie języka migowego. Organizatorem szkoleń była 

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie.

Kochamy zwierzęta i o nie dbamy, ale czy 
właściwie? O tym można było się przekonać 28 
maja. W częstochowskiej Konduktorowni przy 
ulicy Piłsudskiego 34/36 odbyło się wyjątkowe, 
edukacyjne spotkanie dla miłośników 
czworonogów.   

Czworonożny przyjaciel jest gwarancją szczęścia, 
bezwarunkowej miłości i wierności. Trzeba jednak pa-
miętać o tym, że zwierzak to także ogromna odpowie-
dzialność i obowiązki. Niestety, nie wszyscy właściciele 
psów i kotów wiedzą, jak dbać o czworonogi i ich naj-
bliższe otoczenie. Z pomocą 28 maja przyszli pomysło-
dawcy akcji edukacyjnej w ramach działań Partnerstwa 
na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto-Nowe 
Życie”.  Było to pierwsze tego typu wydarzenie w na-
szym mieście zorganizowane z myślą o miłośnikach 
zwierząt. W programie spotkania znalazło się wiele 
atrakcji, między innymi pokaz psów i kotów rasowych, 
prelekcja edukacyjna pn. „Spacer z czworonogiem, czy-
li... kocham, więc dbam!” oraz konkurs wiedzy o czwo-
ronogach. W Konduktorowni można było również sko-
rzystać z porad hodowców-specjalistów. Na wszystkich 
właścicieli czworonogów czekał drobny upominek. Or-
ganizatorami tej niecodziennej akcji byli: Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie, Straż 
Miejska w Częstochowie, Ogólnopolskie Niezależne 
Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Ko-
tów Rasowych „Canis e Catus” oraz Fundacja Chrześci-
jańska „Adullam”.
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Mali pacjenci, podopieczni Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie otrzymali niespodzianki 
z okazji Dnia Dziecka.

1 czerwca okazał się wyjątkowy i niezapomniany dla podopiecz-
nych oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego przy 
ulicy Bony - odwiedził ich prezydent miasta Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. Dzieciaki otrzymały też niespodzianki, w tym to, co lu-
bią najbardziej, czyli słodycze oraz zabawki i gry edukacyjne. Wszyst-
kie prezenty ufundował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. 
z o.o. W sumie spółka przygotowała 25 takich paczek. Otrzymały je 
zarówno młodsze, jak i starsze dzieci, a wspólnie wręczyli je prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk i dyrektor Szpitala Wojciech Konieczny.

Dzień 
dziecka 
w szpitalu
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 
 w Częstochowie
ul. POW 24
tel centrala: (34) 368-24 -61
FAX (34) 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
www.zgm-tbs.czest.pl

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

Pogotowie Awaryjne: (34) 368-25-22

SISMS to teleinformatyczny system wykorzystywany 
do masowego powiadamiania ludności poprzez telefony ko-
mórkowe. Powstał w 2009 roku i obecnie obsługuje najwięk-
szą liczbę jednostek samorządów terytorialnych w Polsce. 
Miasta i gminy wykorzystują system w różnych obszarach, 
ale podstawowym założeniem jest używanie go jako najbar-
dziej efektywnego i bezpiecznego narzędzia komunikacji 
w zarządzaniu kryzysowym. System stanowi narzędzie do 
stałego kontaktu z mieszkańcami w zakresie przekazywania 
praktycznych informacji związanych z codziennym życiem 
mieszkańców.

Za pomocą systemu SISMS miasto poinformuje Cię o:
sytuacjach zagrażających zdrowiu, mieniu, a nawet życiu np. 
krytycznych zjawiskach pogodowych, skażeniu wody itp. 

wydarzeniach kulturalnych i sportowych zmianach wpływa-
jących na organizację życia np. zmianach w ruchu drogowym, 
wyłączeniach prądu istotnych sprawach lokalnych np. zebra-
niach radnych, bezpłatnych badaniach medycznych i gospo-
darce odpadami.

Jeśli dołączysz do systemu SISMS, codziennie odbie-
rzesz nawet trzy wiadomości dotyczące bezpieczeństwa 
i istotnych spraw lokalnych w Częstochowie.

PAMIĘTAJ, SYSTEM SISMS JEST BEZPŁATNY! 

Koszty związane z jego użytkowaniem należą do  instytucji, 
która nadaje wiadomości.

SISMS JUŻ W CZĘSTOCHOWIE
Częstochowianie będą mogli korzystać z bezpłatnego systemu SISMS, 

który służy do bezpośredniego ostrzegania i informowania poprzez wiado-
mości wysyłane na telefony komórkowe.  

GŁOSUJ NA PODWÓRKA NIVEA 
w Częstochowie!

W Częstochowie walka o place za-
baw ruszyła na dobre. Aż trzy lokaliza-
cje z czterech zgłoszonych do konkursu 
znajdują się w zasobach komunalnych 
miasta. Wspólnie walczymy o budowę 
podwórek NIVEA przy ulicach:

• Szymanowskiego 12/14/16, 
• Ossolińskiego 9 ,
• Filomatów 14.

Aby zagłosować, trzeba odwie-
dzić internetową stronę spółki www.
zgm-tbs.czest.pl i wejść w zakładkę: 
podwórka. Każdego dnia można od-
dać jeden głos na wybraną lokaliza-
cję. Aby zwiększyć szansę na wygraną, 
do udziału w akcji zaprośmy sąsiadów 
i znajomych. Być może kolejne po-
dwórko marzeń powstanie właśnie 
w naszym mieście!

Ruszyła doroczna akcja firmy NIVEA, w ramach której 
w całej Polsce powstanie 40 kolejnych podwórek NIVEA. 

Częstochowa też ma szansę na nowoczesny plac zabaw 
z ruchomymi piaskami i górskim szlakiem. Warunek? 

Trzeba głosować. Mamy na to czas tylko do 30 czerwca.  


