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Drodzy Częstochowianie!
 
Obchodzimy radosny dzień Narodowego Święta Niepodległości. Po 123 latach niewoli nasz 

kraj odrodził się w listopadzie 1918 roku jako państwo, dzięki ogromnemu patriotyzmowi, boha-
terstwu i poświęceniu tych, którzy wówczas walczyli i zabiegali o tę wolność – zarówno w walce 
z bronią w ręku, w pracy społecznej, jak i na polu europejskiej dyplomacji. 

Ta data napawa dumą z bycia Polakiem, ale i częstochowianinem. To z naszego miasta pocho-
dziło wielu znamienitych ofi cerów, którzy doprowadzili do odrodzenia Polski. To częstochowska 
młodzież biła się o Lwów; to nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli na wszystkich frontach 
wojny, a potem budowali wspólnie Drugą Rzeczpospolitą. Te wydarzenia sprzed 98 lat przywróciły 
nasz kraj Europie. 

Dzisiaj możemy bez strachu manifestować polskość, na którą czekały wówczas cztery poko-
lenia. Tamtego entuzjazmu z pewnością nie da się dziś w pełni powtórzyć. Możemy jednak spró-
bować wczuć się w emocje, jakie towarzyszyły częstochowianom i wszystkim naszym rodakom 
na wieść o wyzwoleniu miasta, kraju i rodzącej się polskiej państwowości. Tamta niepodległość 
przyszła w czasach dużo trudniejszych, niż te, w których dziś przychodzi nam żyć. Pokolenie, 
które zdobywało niepodległość i podnosiło Polskę po zaborach i zniszczeniach I wojny świato-
wej, musiało wkrótce ponownie chwycić za broń w czasie wojny polsko-sowieckiej, a dwie dekady 
później przeżyć koszmar drugiej wojny światowej. Ci, którzy przeżyli, zmagali się później z trudną 
powojenną rzeczywistością i kolejnym totalitarnym systemem, narzuconym z zewnątrz, któremu 
na szczęście Polacy nigdy do końca nie ulegli. 

Pamiętajmy o tej niedawnej lekcji historii dziś, kiedy – korzystając z problemów, z jakimi bory-
ka się w ostatnim czasie Europa i świat – do głosu próbują dochodzić polityczne ugrupowania, nie 
ukrywające swej fascynacji elementami totalitarnych, zbrodniczych systemów XX wieku. Te grupy 
swoimi populistycznymi, agresywnymi hasłami chcą dzielić, a nie łączyć Polaków, Europejczyków 
oraz wszystkich innych ludzi, z uwagi na ich pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy światopogląd. 

Jesteśmy i byliśmy różni – teraz i 98 lat temu. Możemy się w Polsce i Europie pięknie różnić. 
To wartość i siła, a nie słabość, jeżeli – mimo różnych wizji i poglądów – wierzymy w uniwersalne 
ludzkie wartości i kochamy swój kraj.  

Sprawmy, by Narodowe Święto Niepodległości pozostało świętem wszystkich Polaków. Niech ta 
jesienna data zawsze już wywołuje w nas tylko poczucie dumy, a nie wątpliwości i obawy, bo znowu 
ktoś próbuje dzielić nas na lepszych i gorszych Polaków, lepszych i gorszych patriotów. 

Jak powiedział Marszałek Józef Piłsudski – „Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofi arnych, 
znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po 
długiej, ciężkiej nocy cierpień.” Cieszmy się więc naszą wolnością i róbmy wszystko, aby w imię 
pamięci i odpowiedzialności za Polskę, tę wolność zachować.

(tekst stanowi przemówienie Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
do zgromadzonych na Placu Biegańskiego w dniu 11 listopada 2016 roku)
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114 zadań będzie realizowanych w Często-
chowie w przyszłym roku w ramach budżetu 
obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 
blisko 21 tysięcy częstochowian, a najaktyw-
niejsi okazali się mieszkańcy Błeszna. Wśród 
zadań ogólnomiejskich częstochowianie wy-
brali m.in. modernizację schroniska dla bez-
domnych zwierząt oraz ...Star Wars Day. 

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem budżetu 
obywatelskiego w Częstochowie 14 listopada zaprezen-
towano wyniki głosowania w jego III edycji. W tym roku 
częstochowianie wybierali spośród 374 propozycji do-
puszczonych do głosowania (81 zadań ogólnomiejskich 
i 293 dzielnicowych). Do realizacji mieszkańcy wybrali 
114 zadań: 5 ogólnomiejskich i 109 dzielnicowych. Dla 
porównania, w ubiegłym roku do budżetu obywatelskie-
go po głosowaniu „weszło” łącznie 120 zadań, a dwa lata 
temu 72. Dzielona pula środków na zadania w 2017 r. 
wynosiła 6 mln 662 tys. zł.

W tym roku obowiązywały nieco zmienione zasady 
– nie można było składać kart do głosowania za pośred-
nictwem upoważnionej osoby, wszyscy głosowali bez-
pośrednio: osobiście - w punktach do głosowania zloka-
lizowanych na terenie całego miasta, przez internet lub 
za pośrednictwem poczty, przesyłając kartę głosowania 
na adres Urzędu Miasta.

Mimo zwiększenia liczby punktów do głosowania 
i przedłużenia go o dwa dni, ta zmiana spowodowała, że 
frekwencja w tym roku, zgodnie zresztą z przewidywa-
niami, była niższa niż w ubiegłym. Wprowadzona mo-
dyfikacja wynikała z uwzględnienia przez Radę Miasta 
uwag, które docierały od mieszkańców po zakończeniu 
poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ogółem 
w tym roku w głosowaniu ważne głosy oddało blisko 21 
tys. częstochowian powyżej 13. roku życia. Frekwencja 
w mieście wyniosła 9,52% (w ubiegłym – rekordowym 
roku – głosów ważnych było prawie 35 tysięcy, nato-
miast w 2015 r. głosowało niespełna 15 tys. osób). 

Najwyższą frekwencję odnotowano w tym roku 
w dzielnicy Błeszno. Zagłosowała tam ponad 1/4 
uprawnionych mieszkańców i to na konto Błeszna prze-

szły – zgodnie z przyjętą w tym roku zasadą - wszyst-
kie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej i pul 
dzielnicowych, czyli 59 tys. zł. Pozwoli to na sfinanso-
wanie dwóch dodatkowych zadań w tej dzielnicy. Dobre 
wyniki, jeżeli chodzi o odsetek głosujących, zanotowały 
także Dźbów i Mirów.

Podobnie jak w poprzednich edycjach mieszkań-
cy oddawali głosy na zadania z różnych  obszarów ży-
cia miasta. Powstaną więc nowe place zabaw, siłownie 
w plenerze, chodniki, progi zwalniające, zieleńce, od-
bywać się będą pikniki integracyjne, zajęcia kulturalne 
i sportowe-rekreacyjne w poszczególnych dzielnicach. 
Ze środków budżetu obywatelskiego doposażone zosta-
ną np. niektóre biblioteki i jednostki OSP. Wśród zadań 
ogólnomiejskich częstochowianie wybrali doposażenie 
miejskiego stadionu Rakowa, międzydzielnicowy pro-
jekt placów rodzinnej rekreacji, organizację Światowego 
Dnia Gwiezdnych Wojen w Częstochowie oraz pomoc 
dla zwierzaków. 

- Osobiście bardzo się cieszę, że jednym z wybranych 
projektów jest w tym roku remont schroniska dla bezdom-
nych zwierząt, które już w poprzednich edycjach zbiera-
ło dużo głosów – komentuje prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Dziękuję wszystkim, którzy 
zgłaszali pomysły i wzięli udział w głosowaniu. Zasady 
budżetu obywatelskiego tworzymy wspólnie z mieszkań-
cami, dlatego zapraszamy do oceny tegorocznej procedu-
ry. Chcemy, żeby te zasady były przyjazne, otwarte, ale 
i możliwie obiektywne.

Wybrane do realizacji w 2017 r. wszystkie zadania 
ogólnomiejskie i dzielnicowe w ramach budżetu obywa-
telskiego można sprawdzić tutaj:  
https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/ankieta/wygrane

Zapoznaj się 
z wynikami 
głosowania

BUDŻET 
OBYWATELSKI 
2017
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 Rada Miasta Częstochowy przyjęła nowe stawki na 
ostatniej sesji, w oparciu o propozycje prezydenta mia-
sta Krzysztofa Matyjaszczyka. Stawki te uwzględniają 
potrzebę kontynuowania miejskiej polityki wspierania 
przedsiębiorczości, wychodząc naprzeciw m.in. postu-
latom firm transportowych.

Podatek od środków transportowych
Znacznie obniżone zostały wszystkie stawki podat-

kowe w obszarze transportu. Przykładowo dla samo-
chodu dwuosiowego ciężarowego o masie całkowitej 
powyżej 29 ton stawka zostaje obniżona o ponad połowę 
-  z 2780 zł  na 1140 zł, a dla trzyosiowego ciągnika z na-
czepą lub przyczepą o masie zespołu pojazdów od 36 do 
40 ton stawka spadnie z 2 770 do 1540 zł.

Uwzględniając wpływ pojazdów na środowisko, 
z 10% aż do 50% zwiększona zostanie w 2017 r. ulga dla 
pojazdów lub zespołów pojazdów ciężarowych posiada-
jących certyfikat czystości spalin Euro 5 i Euro 6.

Miasto planuje uzyskać z tytułu podatku od środków 
transportowych w 2017 r. dochody w wysokości 4 mln 
330 tys. zł.

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości w większości 

przedmiotów opodatkowania pozostaną na poziomie 
obowiązującym w tym roku. Biorąc jednak pod uwagę 
wnioski mieszkańców posiadających grunty klasyfiko-
wane jako Tr (tereny różne) oraz Ba (tereny przemysło-
we), na których zlokalizowane są hałdy pokopalniane, 
określono nową stawkę dla gruntów pod byłymi hałda-
mi (z wyjątkiem tych zajętych pod działalność gospo-
darczą) - na 0,10 zł za 1 m kw. (dotychczas mieszkańcy 
płacili według stawki od tzw. gruntów pozostałych 0,47 
zł za 1 m kw., czyli obniżka wynosi 78,7%). Grunty pod 
hałdami, zasypane urobkiem z funkcjonujących niegdyś 
kopalni rud żelaza, w zdecydowanej większości nie na-
dają się do użytku gospodarczego.  

Mając na uwadze tworzenie sprzyjających warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej obniżono 
także stawkę podatkową dla budynków lub ich części 
związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej 
– z kwoty 22,86 zł w 2016 r. do kwoty 21,69 zł za 1 m kw. 
w 2017 r., (stawka mniejsza o 5,1%).

Stawka dla budynków pozostałych przeznaczonych 
wyłącznie na składowanie opału została utrzymana na 
poziomie 0,71 zł za 1 m2 (o 96,7% mniej niż maksymal-
na stawka ministerialna wynosząca 7,62 zł).

Planowane w 2017 r. dochody Miasta Częstochowy 
z podatku od nieruchomości to 130 mln zł.

Opłaty lokalne
Stawki opłaty targowej w 2017 r. zostały utrzymane 

na dotychczasowym poziomie, z wyjątkiem sprzedaży 
z ręki, kosza, wiadra i słoika. W tym przypadku staw-
ka dzienna opłaty został obniżona – w ramach autopo-
prawki prezydenta – z 8 na 5 zł. Szacowany na 2017 r. 
dochód budżetu miasta z opłaty targowej to 600 tys. zł.

Tak jak w roku 2016, w przyszłym roku  posiadacze 
psów nie będą musieli uiszczać z tego tytułu żadnych 
opłat na rzecz miasta. Prezydent nie zaproponował po-
wrotu do tej opłaty, nie wnioskowali także o to radni, 
więc opłata od posiadania psa, której wprowadzenie jest 
fakultatywne, nie będzie w Częstochowie obowiązywać 
w kolejnym roku.  

STAWKI PODATKÓW 
I OPŁAT LOKALNYCH 
NA 2017 

Niższe podatki od środków transportu, wyższa 
ulga proekologiczna, obniżka stawki podatku 
od nieruchomości za powierzchnię na działal-
ność gospodarczą oraz grunty zajęte pod hałdy 
pokopalniane, a także mniejsza dzienna opłata 
targowa przy sprzedaży z ręki, kosza lub wiadra 
– to najważniejsze zmiany w stawkach podat-
ków lub opłat lokalnych na 2017 r.     
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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

Kolejna strategiczna 
inwestycja drogowa

Nowatorskie operacje 
w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym

- Wiedząc o tym, że będzie budowana autostrada i obwod-
nica Częstochowy, walczyliśmy o dofinansowanie do takich pro-
jektów, które miały na celu skomunikowanie centrum miasta, 
terenów inwestycyjnych z przyszłymi węzłami autostradowymi 
- wyjaśnia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - 
Udało się pozyskać pieniądze na trwającą przebudowę DW 908, 
teraz dostaniemy środki na kolejny nasz wniosek dotyczący DK1 
na kwotę 194 mln zł.

Projekt przebudowy DK1 z dofinansowaniem w wysokości 
aż 164 mln zł zdobył największą ilość punktów w całym kraju 
i znalazł się na pierwszym miejscu ogólnopolskiej listy rankin-
gowej. Inwestycja zakłada całkowitą przebudowę 5,5 km drogi 
z odwodnieniem, budowę barier energochłonnych, a przede 
wszystkim dostosowanie nośności jezdni do kategorii obciąże-
nia ruchem KR5 i KR6. Celem projektu jest stworzenie spójnej, 

jednolitej i bezpiecznej sieci połączeń dróg krajowych i mię-
dzynarodowych oraz zwiększenie przepustowości przez upłyn-
nienie ruchu.

W ramach inwestycji na skrzyżowaniu z ul. Krakowską 
i Rejtana, a także na skrzyżowaniu z ul. Legionów powstaną 
estakady. Przebudowana zostanie także estakada na Rakowie. 
Projekt zakłada również budowę ścieżek rowerowych wzdłuż 
DK1 oraz remonty części kładek dla pieszych, aby mogły służyć 
też cyklistom. 

Inwestycja przewidziana jest na trzy lata. - Umowę o dofi-
nansowaniu powinniśmy podpisać na początku grudnia, a w po-
łowie grudnia chcielibyśmy otworzyć przetarg - informuje Ma-
riusz Sikora, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. 
- W przyszłym roku skupimy się na pracach projektowych, 
a przez kolejne dwa lata będzie trwała budowa.

Miejski Szpital Zespolony jest jednym z kilku ośrodków w Eu-
ropie, w których przeszczepy hodowlanych tkanek ludzkich są 
przeprowadzane. Wszystko w ramach programu badawczego 
- transplantacja hodowlanych chondrocytów, który prowadzi 
jeden z ośrodków naukowych w Niemczech. Włączenie do pro-
gramu częstochowskiego szpitala to duży sukces placówki i chi-
rurgów ortopedów, którzy w szpitalu program pilotują: dr Jacka 
Ociepki oraz dr Przemysława Pali. Już odbyło się kilka takich 
operacji i planowane są następne. Do końca przyszłego roku trwa 
nabór pacjentów - oczywiście w ramach kryteriów stawianych 
w programie badawczym. Zarówno operacja jak i rehabilitacja 
są dla pacjenta bezpłatne – informuje Dyrektor Szpitala Miej-
skiego dr Wojciech Konieczny.

Jak wyjaśniają lekarze - ta nowa metoda leczenia zapobiega 
pogłębianiu się uszkodzeń stawu kolanowego i w efekcie ko-
nieczności wszczepiania endoprotez. Od pacjenta pobierane są 
zdrowe komórki tkanki chrzęstnej, które są potem hodowane 
w specjalnych laboratoriach. Gotowy implant przywożony jest 
do szpitala i wszczepiany pacjentowi do stawu kolanowego. 
W ten sposób staw kolanowy regeneruje się. 

Grzegorz Nowak, były piłkarz Rakowa Częstochowa jest 
jednym z pacjentów, który – jak sam podkreśla – dzięki tej in-
nowacyjnej metodzie leczenia uniknął endoprotezy. 

Aby zakwalifikować się do programu, począwszy od ho-
dowli chondrocytów a w efekcie do  przeszczepu chrząstki na-
leży spełniać następujące kryteria:

- wiek 18 do 65 lat
- uszkodzenie musi znajdować się na powierzchni stawowej 

kości udowej jednakże musi występować brak uszkodzeń na 
odpowiadającej uszkodzeniu  powierzchni stawowej piszczeli

- staw kolanowy musi być stabilny, o dobrej ruchomości 
a uszkodzenie występuje tylko w jednym stawie kolanowym

- brak chorób : ogólnoustrojowych  np. RZS, toczeń oraz 
zakaźnych np. HCV,  HIV, kiła

- brak zmian skórnych na operowanym kolanie
- brak chorób nowotworowych w wywiadzie
Jednakże ostateczna ocena i włączenie do badania następuje 

po badaniu i wywiadzie przeprowadzonym przez lekarza pro-
wadzącego projekt badawczy.

Lekarze Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie przeprowadzają nowatorskie 
operacje. W ramach innowacyjnego programu 
badawczego regenerują stawy kolanowe me-
todą terapii komórkowej. Do końca przyszłego 
roku trwa nabór do programu pacjentów.

W Częstochowie będzie realizowana kolejna potęż-
na inwestycja drogowa. Miasto otrzyma ponad 160 mln 
zł unijnego dofinansowana na przebudowę DK-1 od 
al. Jana Pawła II do ul. Bugajskiej. W ramach inwestycji 
powstaną dwie nowe estakady, a istniejąca od 40 lat na 
Rakowie zostanie zmodernizowana.


