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Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowy

Szanowni Państwo.

Budowa w naszym rejonie autostrady A1 to niewątpliwy powód do radości. Wierzymy, że przynie-
sie ona wielkie korzyści zarówno kierowcom przejeżdżającym przez Częstochowę, jak i nam, miesz-
kańcom. Nasz niepokój budzi jednak fakt, że do tej pory nie wiemy, czy częstochowski odcinek auto-
strady będzie bezpłatny. Dlatego nie czekając na odgórną decyzję w sprawie opłat za przejazd przyszłą 
obwodnicą Częstochowy, napisałem list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa a wszystkich tych 
którym zależy na zmniejszeniu korków w naszym mieście zachęcam do tego samego.

W liście wyjaśniam, że nasze miasto, jako ważny punkt dla układu komunikacyjnego południa 
Polski, zasługuje na dostęp do nowoczesnej infrastruktury drogowej, ale nie może zostać skrzywdzo-
ne przez wprowadzenie płatnej obwodnicy. Takie rozwiązanie grozi korkowaniem się centrum miasta 
i znacznym utrudnieniem życia mieszkańcom terenów podmiejskich, którzy korzystają z dróg krajo-
wych w dojeździe do Częstochowy. Dlatego liczę (a właściwie liczymy) na wprowadzenie bezpłatnego 
przejazdu obwodnicą.

Ten list to kolejna inicjatywa w walce o bezpłatną obwodnicę, bo częstochowianie zabiegają o to już 
od 2011 roku, kiedy pojawiły się pierwsze przymiarki do budowy nowej trasy. 

Do włączenia się w akcję zachęcam wszystkich, którzy również chcieliby, by przejazd częstochow-
skim odcinkiem A1 był bezpłatny. Każdy z nas może wysłać list do Ministerstwa – i wcale nie trzeba 
go pisać od nowa, choć oczywiście można, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Można podpisać się pod tym, 
który został już wysłany. List dostępny jest na stronie www.lepszakomunikacja.czestochowa.pl, two-
rzonej z myślą o prezentacji działań i inicjatyw służących lepszej komunikacji drogowej, publicznej 
i rowerowej w mieście. Podpisany list wysyłamy na adres: skargi.wnioski@mib.gov.pl i… oczywiście 
czekamy na pozytywne załatwienie sprawy. Przypomnę, że wspólne listy wysyłaliśmy już wcześniej, 
m.in. gdy w trosce o miejsca pracy wnioskowaliśmy o poszerzenie specjalnych stref ekonomicznych 
o częstochowskie tereny. Poskutkowało? Poskutkowało! Na zachętę dodam jeszcze, że obwodnice 
wszystkich dużych miast są bezpłatne, a my jesteśmy trzynastym co do wielkości miastem w Polsce. 
Jak by nie patrzeć: należy nam się!
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Jak co roku, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Zie-
mi Częstochowskiej zorganizowało marsz, którego ce-
lem jest zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy 
i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym oraz 
ich rodzinom.

Marsz Nadziei odbył się w ra-
mach Ogólnopolskiej Kampanii Pola 
Nadziei, która co roku organizowana 
jest na rzecz dzieci, młodzieży i do-
rosłych dotkniętych chorobą nowo-
tworową.

Uczestnicy wyruszyli z placu 
Daszyńskiego i przeszli przez plac 
Biegańskiego na błonia Jasnej Góry, 
gdzie odbyła się modlitwa za chorych 
będących pod opieką Hospicjum.

W marszu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, spo-
łeczności szkół, przedszkoli oraz dzieci, które wyróżniały się 
żółtymi i zielonymi elementami garderoby. Kolory te mają 
symbolizować nadzieję – towarzyszącą każdemu choremu na 
raka.

8 kwietnia w Akademickim 
Centrum Kultury i Sportu przy 
Al. Armii Krajowej 23/25 odbył 
się Turniej o Żonkilowy Puchar 
Nadziei. Podczas piłkarskiej rywa-
lizacji zagrało 8 drużyn. Na zwy-
cięzców czekały medale, puchary i 
wyróżnienia. Dla wszystkich przy-
byłych przygotowano również po-
częstunek oraz szereg atrakcji, w 
tym pokazy r-style w wykonaniu 
finalistów programu „Mam Talent”.

MARSZ NADZIEI 

Przypominamy, że od kwietnia sprawy związane 
z przyjmowaniem deklaracji i wydawaniem decy-
zji określających wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami są załatwiane w Wydziale Podat-
ków i Opłat w Willi Generała przy alei Wolności 30, 
a uwagi i reklamacje dotyczące usług odbioru od-
padów można zgłaszać w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska przy ul. Śląskiej 11/13.

W budynku Willi Generała przy alei Wolności 30 (skrzy-
żowanie z ul. Focha) załatwiane są sprawy w zakresie przyj-
mowania deklaracji, decyzji określających wysokość opłaty, 
sprawdzenia wysokości wpłat, nadpłat i zaległości finanso-
wych, otrzymanych upomnień i tytułów wykonawczych, uzy-
skania informacji dot. funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami (mieszkańcy są tam obsługiwani przez 
pracowników Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta).

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa w budynku Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 
w pok. 21 przyjmują zgłoszenia dodatkowych usług (odbioru 
odpadów wielkogabarytowych i gruzu), reklamacji usługi od-
bioru czy kontroli posesji w zakresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.

Obsługa, w tym zakresie odbywa się od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 15.30  (we wtorki do godz. 17.00).

Numery telefonów stacjonarnych są bez zmian – do Willi 
Generała można się dodzwonić bezpośrednio na numery 
34 310 30 41 lub 34 310 30 45, a do pokoju 21 w budynku UM 
przy ul. Śląskiej pod nr 34 3707 225.

Zawsze można oczywiście skorzystać również z łączenia 
poprzez centralę Urzędu Miasta – pod numerem tel. 34 3707 
100.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jako spół-
ka miejska zarządzająca regionalną instalacją przetwarzania 
odpadów komunalnych w Sobuczynie oraz realizująca różne 
zadania w zakresie organizacji, utrzymania porządku i czy-
stości na terenie nadal – od strony technicznej - nadzoruje 
realizację umowy z firmą wykonującą usługę wywozu odpa-
dów i weryfikuje w terenie zgłoszenia i uwagi mieszkańców 
w tym zakresie.    

Urząd Miasta Częstochowy raz jeszcze przeprasza za nie-
dogodności, które wynikają z niezbędnych zmian organiza-
cyjnych w zakresie administracyjnej obsługi systemu gospo-
darowania odpadami.

DEKLARACJE „ŚMIECIOWE” 
w WILLI GENERAŁA 



Od 18 kwietnia ruszył punkt przyjmowania wnio-
sków/ankiet do projektu dotyczącego budowy in-
frastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Można je składać do 12 maja w Czę-
stochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym 
przy ul. Wały Dwernickiego. 

Miejsce to pełni również funkcję punktu konsultacyjnego 
dla mieszkańców zainteresowanych projektem dotacji do mon-
tażu urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych (OZE), tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz 
pomp ciepła – powietrznych i gruntowych.

Wnioski/ankiety można pobrać w punkcie konsultacyjnym 
przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, w budynku Urzędu Mia-
sta przy ul. Śląskiej 11/13 oraz elektronicznie ze strony Urzędu 

Miasta (www.czestochowa.pl w zakładce Miasto/Środowisko/
Projekt „SŁONECZNA GMINA”) i składać do 13 maja 2017 
roku w punkcie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.

Po weryfikacji wniosków zostanie ustalona lista główna 
uczestników projektu oraz lista rezerwowa. Podstawowym kry-
terium kwalifikacji do projektu będzie efekt ekologiczny.

Projekt dotacji jest związany z OZE i będzie realizowany 
w formule „Słonecznej Gminy”, tzn. miasto pozyska środki 
z Unii Europejskiej i zrealizuje program ekologicznych dotacji, 
z którego skorzystają mieszkańcy Częstochowy.  

Informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie są 
udzielane w PUNKCIE KONSULTACYJNYM pod numerem 
telefonu 34 373 10 92 oraz w Urzędzie Miasta pod numerem 
telefonu 34 370 74 12.

Słoneczna Gmina - NABÓR WNIOSKÓW

Pierwsze obrady poprowadził ustępujący szef MRM Kamil 
Skubiszewski, który młodszym kolegom opowiadał o przywile-
jach i obowiązkach związanych z pełnioną przez nich funkcją.

Wszyscy członkowie rady otrzymali gratulacje i zaświad-
czenia od prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i przewodni-
czącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego.

Podczas pierwszego głosowania nowi radni wybrali swoje-
go szefa. Został nim Michał Borkowski z IX LO im. Norwida. 
Na jego zastępców wybrano Jakuba Sikorę i Damiana Trzesz-
kowskiego z Zespołu Szkół Technicznych. Rzecznikiem praso-
wym został Konrad Skibiński z III LO im. Biegańskiego.

Młodzieżowa Rada Miasta to organ samorządowy młodzie-
ży Częstochowy. Ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy. 
Podstawą działalności MRM jest praca społeczna. Jej zadania 
to między innymi: reprezentowanie interesów młodzieży wo-
bec instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych, 

współpraca z samorządami uczniowskimi, działania na rzecz 
ochrony praw i godności ucznia oraz kształtowanie i utrwa-
lanie postaw demokratycznych, działanie na rzecz integracji 
i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych.

 Znamy już nazwiska większości zawodników, któ-
rzy wystąpią 13 maja w Hali Sportowej Częstochowa 
podczas gali bokserskiej „Budweld Boxing Night - Mi-
strzowskie Rozdanie”. W walce wieczoru o tytuł Mi-
strzyni Świata zobaczymy Ewę Brodnicką.

Organizowana przez Tymex Boxing Promotion i Telewi-
zję Polsat gala będzie największą jak dotąd imprezą bokserską 
w Częstochowie. Podczas walki wieczoru zostanie rozegrany 
pojedynek o tytuł Mistrzyni Europy w wadze super piórkowej 
federacji WBO. Naprzeciwko siebie staną: aktualna Mistrzyni 
Europy i Mistrzyni Polski Ewa Brodnicka oraz 35-letnia za-
wodniczka z Bośni i Hercegowiny, Irma Balijagic Adler.

W środę 5 kwietnia, w klubie muzycznym Stacherczak, 

odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz miasta, or-
ganizatorów i pięściarzy. Podczas spotkania zaprezentowa-
no nazwiska większości zawodników, który wystąpią w maju 
w Częstochowie. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjasz-
czyk oraz jego zastępca Jarosław Marszałek podkreślili, że wy-
darzenie będzie doskonałą promocją zarówno dla miasta, jak 
i sportów walki.

Podczas gali „Budweld Boxing Night - Mistrzowskie Roz-
danie” zmierzą się m.in. częstochowski pięściarz Robert Parzę-
czewski oraz Gruzin Zura Mekereshvili. Na ringu staną rów-
nież Marcin Siwy (Częstochowa), Adam Koprowski, Michał 
Żeromiński, Tomasz Gromadzki, Krzysztof Szot i Eryk Cie-
słowski. Całość będzie transmitowana w telewizji Polsat Sport.

WIELKI BOKS JUŻ W MAJU  
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MŁODZIEŻOWA 
RADA MIASTA 

20 kwietnia po raz pierwszy w tej kaden-
cji obradowała Młodzieżowa Rada Miasta. 
Wybrała swojego przewodniczącego, jego 
zastępców i rzecznika prasowego.
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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

Fundacja „Adullam” zaprosiła w Wielką Sobotę, 15 
kwietnia na Śniadanie Wielkanocne do budynku szko-
ły przy ul. Targowej 29.

Spotkanie, skierowane było do osób korzystających ze 
wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokal-
nych organizacji pozarządowych, jak również do tych, którzy 
potrzebują w tym szczególnym okresie obecności drugiego 
człowieka – przyjaznego, serdecznego, nieoceniającego.

Już po raz czwarty Fundacja „Adullam” przy współudzia-
le Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Mia-
sto – Nowe Życie”, częstochowskich Klubów Abstynenckich, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Fundacji Św. Barnaby, ZGM TBS oraz Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej zorganizowała w Wielką Sobotę „Śniadanie 
Wielkanocne”.

W tym roku, w programie, oprócz warsztatów profi laktyki 
uzależnień, znalazły się spektakl „Krzyżyk” nagrodzony w ra-
mach Małych Form Teatralnych, który zaprezentowały dzieci 
i młodzież ze świetlicy „Życie poza szkołą” przy udziale wolon-
tariuszy ze Schroniska „Adullam”.

Tegoroczne Śniadanie Wielkanocne, nad którym patronat 
objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, odbyło 
się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimie-
rza Pułaskiego przy ul. Targowej 29.

Wyszukiwarka Zamiany Mieszkań to aplikacja działająca 
przez stronę www.  Pozwala wyszukiwać oferty osób, które chcą 
zamienić swoje mieszkanie na inne. Do końca marca 2017 r. 
w wyszukiwarce zarejestrowano 136 ofert dobrowolnej zamia-
ny mieszkań. Wśród nich znalazły się też dwa ogłoszenia spoza 
Częstochowy: z Jastrzębia-Zdroju i  Jaskrowa. W sumie w ubie-
głym roku dokonano 20 zamian na łączną kwotę 283 700 zł, 
a od stycznia do marca tego roku doszło do 3 zamian, z których 
odzyskano 79 800 zł (w marcu zrealizowano zamianę na kwotę 
51 500 zł). 

O dobrowolną zamianę lokalu mogą ubiegać się najemcy 
gminnych lokali mieszkalnych, najemcy innych zasobów, wła-
ściciele lokali mieszkalnych oraz osoby zadłużone, wobec któ-
rych prowadzona jest procedura windykacyjna.

W przypadku zamiany pomiędzy lokatorami mieszkań 
komunalnych a lokatorami innych zasobów wymagana jest 
pisemna zgoda właściciela lokalu. Warunkiem przy zamianie 
lokali jest to, aby jeden z nich był własnością miasta Często-
chowy.

Każdy, kto chce zamienić mieszkanie, powinien odwiedzić 
siedzibę ZGM „TBS” Sp. z o.o. przy ul. POW 24 w Częstocho-
wie. Po wypełnieniu dokumentów oraz ewentualnym przeka-
zaniu zdjęć lokalu, jego oferta zostanie bezpłatnie zamieszczo-
na w internetowej wyszukiwarce. Oferty mieszkańców, których 

lokale znajdują się w zasobach komunalnych, połączono z sys-
temem informatycznym spółki. Dzięki temu każde ogłoszenie 
posiada aktualne dane dotyczące ewentualnego zadłużenia lo-
kalu. Wysokość zadłużenia widoczna jest tylko w przypadku, 
gdy mieszkaniec zadeklarował chęć zamiany takiego mieszka-
nia. W wyszukiwarce nie są ujawniane żadne szczegółowe in-
formacje (dostępne są tylko: nazwa ulicy, przy której znajduje 
się lokal, piętro, liczba pokoi oraz inne informacje, które na 
pewno nie pozwolą zidentyfi kować właścicieli/najemców lub 
samego lokalu).

System daje możliwość dodania ofert mieszkań spoza za-
sobu komunalnego – np. mieszkań spółdzielczych lub prywat-
nych. Wyszukiwarka pozwala też na dodanie ofert z różnych 
miast oraz na zamianę mieszkań pomiędzy miastami. 

Dobrowolna zamiana lokali ma poprawić ogólne warunki 
mieszkaniowe oraz sytuację życiową mieszkańców lokali gmin-
nych, dostosować lokal do ich potrzeb i możliwości, a także po-
móc przy całkowitej spłacie zadłużenia.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce: 
ZAMIANA MIESZKAŃ na stronie http://zgm-tbs.czest.pl
Link do wyszukiwarki zamiany mieszkań na stronie 
ZGM TBS: www.mieszkania.zgm-tbs.czest.pl

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
NA STARYM MIEŚCIE

ZAMIANA MIESZKAŃ? 
TYLKO PRZEZ INTERNET! 

Blisko 60 tysięcy wejść zanotowano już 
w Wyszukiwarce Zamiany Mieszkań  urucho-
mionej we wrześniu ubiegłego roku przez Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Czę-
stochowie. Dzięki temu swoje mieszkania 
zamieniło dotychczas 23 lokatorów.


