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Szanowni Państwo!
Pod koniec ubiegłego roku udało nam się uchwalić miejski budżet na 2017 r. Czego możemy się więc  spodzie-

wać? Wśród wydatków inwestycyjnych największe kwoty pochłoną oczywiście duże zadania związane z budową 
i przebudową ulic. Pomimo dużych środków, które od kilku lat zdobywamy z Unii i wydajemy z budżetu miasta, 
przeznaczając na częstochowskie drogi, wciąż sporo pozostaje do zrobienia. W tym roku najwięcej kosztować nas 
będzie przede wszystkim budowa przedłużenia alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 908, a więc ul. Dźbowskiej, Powstańców Warszawy i Gościnnej. Ruszą też prace projektowe 
i procedury administracyjne związane z rozbudową DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej – wraz z budową obejścia 
ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego, na którą przyznano nam niedawno 96,5 mln zł dofinansowania z Unii Europej-
skiej. Jeszcze wyższe dofinansowanie wcześniej zdobyliśmy na przebudowę alei Wojska Polskiego – DK-1 (164 mln 
zł). W przypadku tej inwestycji rok 2017 to czas przygotowań projektowych. Ważnymi inwestycjami będzie również 
m.in. odwodnienie dzielnicy Grabówka, budowa kolejnego mieszkalnego bloku komunalnego, budowa nowego mo-
stu nad Kucelinką w ulicy Legionów, przebudowa ul. Kiedrzyńskiej czy kontynuacja dużego projektu termomoder-
nizacji obiektów użyteczności publicznej. 

W 2017 r. planujemy oczywiście realizację dotychczasowych programów zdrowotnych i profilaktycznych, na do-
brym poziomie finansowania chcemy zapewnić szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i zbudować kolejne przysz-
kolne boiska sportowe. Specjalne środki przeznaczamy na doposażenie szkół zawodowych oraz sztuczne oświetlenie 
na Miejskim Stadionie Piłkarskim „Raków”, którego piłkarze mierzą w awans do I ligi. W budżecie zabezpieczono 
również pieniądze na modernizację i przebudowę SOR w  Miejskim Szpitalu Zespolonym (tu też dostaniemy euro-
pejskie wsparcie) oraz modernizację obiektów i zakup sprzętu medycznego. 

Chcemy też wciąż rozszerzać ofertę aktywnej rekreacji. W tym roku w ramach programu rozbudowy infrastruk-
tury rowerowej powstanie System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, chcielibyśmy też zadaszyć nasze miejskie 
lodowisko, kontynuować rewitalizację Parku Lisiniec oraz rozpocząć prace związane z budową parku wodnego, któ-
ry powstałby obok pływalni letniej na terenie MOSiR przy ul. Dekabrystów. Taka lokalizacja wpłynie na racjonaliza-
cję kosztów budowy, a później utrzymania obiektu. Nie zamierzamy oczywiście ingerować w sąsiadujący z basenem 
skwer, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy.   

Przygotowaliśmy również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę trzech centrów przesiadkowych 
przy częstochowskich dworcach, które usprawnią korzystanie z publicznego transportu. Już wiosną pasażerów czę-
stochowskiego MPK będzie wozić 40 nowych autobusów, które kupujemy dzięki funduszom europejskim. Wszystkie 
działania miejskie poprawiające warunki dla pasażerów MPK, kierowców, rowerzystów i pieszych chcemy prezento-
wać w ramach projektu „Lepsza Komunikacja”.  

To oczywiście nie wszystkie inwestycje, programy, przedsięwzięcia, które będziemy realizować. Wierzę, że wszyst-
kie przyczynią się do lepszej jakości życia częstochowian i sprawią, że nasze miasto stawać się będzie coraz bardziej 
nowoczesne.

Pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Matyjaszczyk
prezydent Częstochowy
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PROGRAM CZĘSTOCHOWSKIEJ 
KARTY MIESZKAŃCA

Już od 10 stycznia można się zgłaszać się po 
Częstochowską Kartę Mieszkańca. Ruszył Sys-
tem, który umożliwi korzystanie z innowacyjne-
go na skalę kraju Samorządowego Programu 
Lojalnościowego, dającego m.in. bonusy za za-
kupy u lokalnych przedsiębiorców.

W Częstochowie wystartowł oparty na Samorządowym 
Programie Lojalnościowym system Częstochowskiej Karty 
Mieszkańca. Od 10 stycznia 2017 r. częstochowianie mogą 
składać wnioski o wydanie karty pozwalającej zbierać 
punkty u lokalnych przedsiębiorców, które następnie będzie 
można wymieniać na atrakcyjne bonusy. Karta integruje 
również te istniejące dotychczas programy (Częstochow-
ski Senior, Rodzina Plus) oraz daje dostęp do miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Częstochowska Karta Mieszkańca jest 
produktem innowacyjnym, będzie się zmieniać, w najbliż-
szych miesiącach nastąpi jej integracja z biletem komuni-
kacji miejskiej, zyska też funkcję płatniczą.

-  Na ten projekt warto było czekać, bo udało nam się 
pozyskać do współpracy partnerów, którzy stworzyli pro-
dukt  wyjątkowy - mówił podczas briefi ngu prasowego, 
zapowiadającego uruchomienie systemu Częstochowskiej 
Karty Mieszkańca, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
-  Z jednej strony karta, która sukcesywnie zastępować bę-
dzie te dotychczasowe - dla seniora, dużych rodzin, czy do 
biblioteki - jest bezpłatna dla miasta, a z drugiej strony bu-
duje pozytywne relacje pomiędzy częstochowianami i lokal-
nymi przedsiębiorcami.

Głównym celem programu Częstochowskiej Karty 
Mieszkańca jest nagradzanie mieszkańców za korzystanie 
z usług lokalnych przedsiębiorców. Obecnie już 70 lokal-
nych fi rm potwierdziło udział w inicjatywie, umożliwiając 
tym samym swoim klientom zbieranie punktów lojalno-
ściowych. Organizatorzy programu są otwarci na kolej-
ne zgłoszenia zainteresowanych przedsiębiorców, którzy 
chcieliby wziąć udział w akcji. Dla nich Grupa LEW SA 
przygotowała atrakcyjną ofertę na użytkowanie terminali 
do akceptacji kart płatniczych, które jednocześnie służą do 
obsługi systemu Samorządowego Programu Lojalnościo-
wego.

- Jesteśmy fi rmą z Częstochowy, dlatego bardzo zależa-
ło nam, aby nasza ekspansja w zakresie programów lojal-
nościowych rozpoczęła się właśnie w tym mieście. Urząd 
Miasta w Częstochowie jest otwarty na innowacyjne i nie-
konwencjonalne projekty, które niosą za sobą wymierne 
korzyści dla mieszkańców, dlatego proces wprowadzenia 
programu przebiegł bardzo sprawnie. Mamy nadzieję, że 
samorządowy program lojalnościowy stanie się popularny 
w całej Polsce i z naszego systemu skorzystają kolejne sa-
morządy – mówi Andrzej Basiak, Prezes Grupy LEW S.A.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobro-
wolne. Mieszkańcy miasta mogą przystąpić do udziału 
w programie w dowolnym momencie jego trwania. Aby 
wyrobić kartę, która umożliwia udział w programie na-
leży uzupełnić oświadczenie, następnie okazać doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz potwierdzić odbiór 
karty. Grupa LEW i Urząd Miasta Częstochowa planują 
udostępnić mieszkańcom aplikację mobilną, wspierają-
ca korzystanie z programu, aplikacja stanie się również 
platformą do komunikacji Samorządu, Przedsiębiorców 
i Mieszkańców.

Partnerem technologicznym jest fi rma mPay. Wspie-
ra Projekt zarówno merytorycznie, jak i technologicznie, 
co jest niezwykle ważne przy planowanym rozszerzeniu 
funkcjonalności o aplikację mobilną i mobilne płatności, 
w czym ta się specjalizuje.

Wniosek o wydanie karty można składać 
od 10 stycznia w:

• Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta              
ul. Śląska 11/13

• Centrum Informacji Turystycznej
Al. NMP 65

• Wydziale Polityki Społecznej  
ul. Śląska 11/13

• Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju 
ul. Waszyngtona 5

• Miejskim Domu Kultury 
ul. Łukasińskiego 50/68

• Hali Sportowej Częstochowa 
ul. Żużlowa 4

Szczegóły, a także lista przedsiębiorców biorących 
udział w Programie Częstochowskiej Karty Mieszkańca 
dostępna jest na stronie: www.karta.czest.pl.
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W czterokondygnacyjnym budynku znajdują się 32 
mieszkania - jedno i dwupokojowe. Każde z nich wypo-
sażono w instalacje: gazową, 
wodno-kanalizacyjną, c.o., 
elektryczną, telefoniczną, an-
tenową, logiczną, domofo-
nową i wentylacyjną. Każde 
z mieszkań zostało indywi-
dualne opomiarowane. W po-
mieszczeniach kuchennych za-
montowano kuchenki gazowe 
i zlewozmywaki, a w łazien-
kach wanny, umywalki i toalety. Dodatkowo, lokale na 
parterze są przystosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, poruszających się na wózkach.

Obok budynku znajduje się parking dla 32 samocho-
dów i plac zabaw dla dzieci. Sama nieruchomość, choć 
posiada bezpośredni dojazd do ulicy Pułaskiego, jest od-
dalona od jezdni, co zwiększa komfort użytkowania.

Budowa bloku kosztowała około 4,6 mln zł. Ponad 
3,2 mln zł pochodzi z budżetu miasta, a reszta to wsparcie 

udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go (ok. 1,38 mln zł). 

Generalnym wykonawcą zadania było 
konsorcjum dwóch częstochowskich firm: 
Zakładu Remontowo Budowlano Instalator-
skiego „Budo-Max” (lider konsorcjum) oraz 
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego 
„Monter”. Dokumentację projektową wyko-

nała spółka „MIA-
STOPROJEKT CZĘ-
STOCHOWA” 

3 stycznia prezy-
dent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk przekazał 
klucze trzem pierw-
szym lokatorom no-
wego bloku. 

NOWY 
BLOK KOMUNALNY

 Inwestycja będzie obejmować rozbudowę obecnej 
pływalni o budynek z basenami krytymi, przebudowę 
istniejących dróg oraz budowę parkingów. W programie 
funkcjonalno-użytkowym zaplanowano m.in. basen do 
pływania, baseny rekreacyjne (w tym z gejzerami i hudro-
masażem), basen ze sztuczną falą, dziką i leniwą rzekę, 
brodzik dla dzieci oraz baseny dla zjeżdżalni rurowej i ro-
dzinnej. W aquaparku ma powstać też strefa saunarium 
i odnowy biologicznej (m.in. z saunami: parową, lodową, 
fińską, mokrą, suchą–aroma, biosauną, łaźnią rzymską, 
grotą śnieżną i kamienną).

Projektowany obiekt usytuowany zostanie w połu-
dniowej części działki administrowanej przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji - od strony ul. Dekabrystów. 
Zajmie część terenów zielonych wykorzystywanych 
obecnie jako  plaża,  plac zabaw oraz boisko do plażowej 
piłki nożnej i siatkowej, nie ingerując w skwer im. Kaliny 
Jędrusik sąsiadujący z terenem MOSiR.

- Park wodny to marzenie wielu częstochowian. Chcemy 
je zrealizować stawiając na obiekt nowoczesny i energo-
oszczędny, który spełni oczekiwania mieszkańców, a jedno-
cześnie koszty jego budowy i utrzymania nie będą wysokie 
– mówi zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Mar-
szałek. – Znalezienie właściwej lokalizacji dla tej inwesty-
cji było dla nas priorytetem, ponieważ będzie ona rzutować 
na późniejszą eksploatację obiektu.  

Pływalnia letnia wraz z basenami krytymi stanowić  
będzie kompleks sportowo-rekreacyjny, połączony elek-
tronicznym systemem obsługi klienta, który zapewni 
możliwość korzystania w sezonie letnim zarówno z ba-
senów krytych, jak i odkrytych. Podstawowym źródłem 
ciepła dla instalacji aquaparku ma być gazowy agregat 
kogeneracyjny o mocy cieplnej 955 kW, czyli turbina wy-
twarzająca jednocześnie ciepło i prąd. W okresie letnim 
nadwyżki ciepła będą wykorzystywane przez agregat ab-
sorpcyjny produkujący chłód.

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, 
zobowiązany będzie do kompleksowego zaprojektowa-
nia i wykonania całego obiektu, a także m.in. uzyskania 
wszelkich niezbędnych pozwoleń, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i normami. Otwarcie ofert zaplanowano 
w lutym. Startujące w przetargu firmy będą musiały zło-
żyć wstępną koncepcję budowy parku wodnego. Pozosta-
łe kryteria przetargu obejmują proponowaną cenę wyko-
nania inwestycji oraz koszty eksploatacyjne.

Zasadnicza budowa powinna rozpocząć się w 2018 
roku, 2017 rok będzie przeznaczony na prace projektowe 
i procedury administracyjne. Miasto zabezpieczyło środ-
ki na inwestycję w Wieloletniej  Prognozie Finansowej, 
w tym roku w budżecie miasta na rozpoczęcie zadania 
zapisano 2 mln 832 tys. zł. 

Przy ulicy Pułaskiego 42 powstał nowy blok 
komunalny. 3 stycznia pierwsi lokatorzy ode-
brali klucze do swoich mieszkań.

Miasto Częstochowa ogłosiło przetarg na projekt 
i budowę parku wodnego przy ul. Dekabrystów 45. 
Obiekt, który powstanie do 2020 roku, będzie zloka-
lizowany obok istniejącej tam pływalni letniej. Ma 
mieć ok. 3,6 tys. m2 powierzchni użytkowej i pomie-
ścić 900 m2 basenów.   

BĘDZIEMY MIELI SWÓJ 
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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

ZGM TBS wspólnie z Chrześcijańską Fun-
dacją „ADULLAM”, CIS „FENIKS”, MOPS 
Częstochowa, radnym Dariuszem Kapinosem, 
pod patronatem Prezydenta Miasta Częstocho-
wy Krzysztofa Matyjaszczyka i Przewodni-
czącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisła-
wa Wolskiego, zorganizowali kolejną edycję 
„Ferii z ZGM”. Celem akcji było zapewnienie 
dobrej zabawy i wypoczynku dla dzieci z Czę-
stochowy.  W programie przewidziano między 
innymi: bal karnawałowy, karaoke, zajęcia 
sportowe i animacyjne, pokaz fi lmów dla naj-
młodszych. Każdego dnia po zajęciach Fun-
dacja ADULLAM zapraszała dzieci uczestni-
czące w zajęciach na wspólny obiad do swojej 
siedziby. Spotkania rozpoczęły się od konfe-
rencji prasowej „Dzieci pytają”, kiedy na pyta-
nia odpowiadali zaproszeni goście. Najmłodsi 
chcieli się dowiedzieć czy w Urzędzie Miasta 
jest sejf, kto umie robić szpagat, kto chodził na 
wagary, czy zawsze będzie lodowisko na Sta-
rym Mieście i kilka innych spraw. A odpowie-
dzi owiane są słodką tajemnicą.

Za udział w feriach organizatorzy nie po-
bierali opłat.


