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Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowy

Szanowni Państwo!

Stworzenie w naszym mieście budżetu obywatelskiego jest chyba jednym z naszych najważniejszych wspólnych 
osiągnięć. Udało się skonstruować skuteczny, elastyczny i demokratyczny mechanizm, dzięki któremu sami 
mieszkańcy podejmują inicjatywy i decyzje w sprawie wydatkowania określonej puli wspólnych, miejskich 
pieniędzy.  

Trzy edycje budżetu obywatelskiego już za nami. Dzięki dużej aktywności mieszkańców pojawiło się 
prawie 2 tysiące rozmaitych pomysłów, z których do realizacji wybrano w sumie 306. W dotychczasowych 
głosowaniach wzięło udział ponad 72 tysiące częstochowian. Doświadczenia kolejnych edycji inspirują samych 
mieszkańców, ale także miejskich radnych do ulepszania zasad naboru i głosowania. Wygląda na to, że ludzie 
przekonali się do budżetu obywatelskiego, a sama procedura zdaje praktyczny egzamin. Dziękuję więc Państwu 
za dotychczasowe zaangażowanie!   

W tym roku wystartowała już IV jego edycja. Do rozdysponowania na zadania, na które będziemy głosować 
w tym roku, a realizować - w przyszłym, jest ponad 8 mln 735 tys. zł – w tym na zadania ogólnomiejskie 2 mln 183 
tys., a na dzielnicowe ponad 6,5 mln. W sumie to aż 2 mln zł więcej niż rok temu. Warto więc rozejrzeć się wokół, 
porozmawiać z sąsiadami, zastanowić się, jaka inwestycja ułatwiłaby życie nam i wielu innym osobom z naszego 
otoczenia, jakie wydarzenie sprawiłoby radość i przyniosło korzyści. 

W czasie licznych spotkań z mieszkańcami na etapie składania wniosków niezmiennie zachęcam do aktywnego 
udziału w budżecie obywatelskim. Nikt nie zna lepiej dzielnicowych realiów i konkretnych potrzeb małych 
społeczności niż sami mieszkańcy. Optymizmem napawa fakt, że pojawia się coraz więcej pomysłów na sąsiedzką 
integrację – w postaci festynów, zabaw tanecznych, zajęć rekreacyjnych czy wydarzeń kulturalnych. Oznacza to, 
że mieszkańcy chcą dobrze żyć ze swoimi sąsiadami, budować więzi oparte na życzliwości, nie ograniczając się 
tylko do kurtuazyjnych, powierzchownych kontaktów. Szczególnie mocno do udziału w budżecie obywatelskim 
namawiam najmłodszych – pomysły można przecież zgłaszać niezależnie od wieku, a żeby głosować wystarczy 
mieć zaledwie 13 lat. Czasem młodsi widzą potrzeby zasługujące na realizację, które uchodzą uwadze dorosłych 
mieszkańców. 

Zachęcam więc wszystkich, aby w budżet obywatelski włączyć się osobiście i to niezależnie od wieku czy 
doświadczenia w działaniu na rzecz wspólnego  pożytku. Formularze dostępne są w internecie pod adresem  www.
konsultacje.czestochowa.pl. Czas na składanie wniosków mamy do 8 sierpnia. Choć pomysłów może być potencjalnie 
tyle, ilu jest mieszkańców miasta, to przecież właśnie Państwa inicjatywa może już wkrótce uzyskać akceptację, 
zdobyć wsparcie wielu innych osób i niebawem się urzeczywistnić. 
Czekamy więc na propozycje! 
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Konkurs literacki „Rzetelny lokator” został zainicjo-
wany w ubiegłym roku. Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS chciał w ten sposób docenić mieszkańców, którzy 
regularnie płacą czynsz. Ponieważ inicjatywa spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem, a do konkursu wpłynęło 
blisko 100 prac, spółka miejska postanowiła go kontynu-
ować. Tradycyjnie już opowiadania nie mogły przekro-
czyć 100 słów, a warunkiem uczestnictwa w literackich 
zmaganiach było niezaleganie z opłatami za mieszkanie 
na koniec grudnia 2016 roku. W sumie do drugiej edycji 
konkursu zgłoszono 73 prace, które potem oceniło pro-
fesjonalne jury złożone z częstochowskich dziennikarzy.   

19 czerwca 2017 roku w gali finałowej w Hali Sporto-
wej Częstochowa uczestniczyło blisko 4,5 tysiąca miesz-

kańców. Najwięcej emocji wzbudziło ogłoszenie wyni-
ków konkursu. Pierwsze miejsce i przenośny komputer 
otrzymał Janusz Berdowski. Drugie miejsce i żelazko 
ze stacją parową przypadły w udziale Krystynie Weso-
łej-Sarno, zaś robot kuchenny i trzecie miejsce - Janinie 
Matysiakiewicz. Jurorzy postanowili wyróżnić 10 dodat-
kowych prac. Ich autorzy: Konrad Trentkiewicz, Bożena 
Majewska-Sierpińska, Sylwia Kurzelewska, Jolanta Kazi-
mierczak, Jacek Sikora, Józef Kamiński, Grażyna Załóg,  

Małgorzata Kurdyś, Barbara Andrzejewska i Alicja Palacz 
otrzymali sprzęt AGD.

Nagrody wręczali Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, jego pierwszy zastępca Jarosław 
Marszałek, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego 
Wojciech Konieczny oraz prezes ZGM TBS.

Niezapomniany dla wielu mieszkańców wieczór 
uświetniły swoimi występami formacje dziecięce. Na sce-
nie Hali Sportowej Częstochowa zatańczyły uczennice ze 
Szkoły Podstawowej nr 21. Wtórowały im cheerleaderki 
z Gimnazjum nr 7, które mają na koncie występy pod-

czas wielu lokalnych imprez. Podczas finału 
pojawił się też znany z programu „Szansa na 
sukces” Arkadiusz Kluba, który na przemian 
śpiewał i bawił częstochowską publiczność. 
Do udziału w imprezie zaproszono także 
lubiany przez mieszkańców Zespół Pieśni 
i Tańca „Częstochowa”, zespół z tradycjami, 
który od ponad 25 lat propaguje rodzimą 
kulturę ludową. Jako support głównej gwiaz-
dy wieczoru wystąpił zespół „Claris”. W 2013 
roku na Festiwalu w Szydłowcu „Dance i di-
sco polo”  grupa otrzymała nagrodę za de-
biut roku. Zespół stworzyli częstochowianie: 
Konrad i Mateusz. 

Na rynku muzycznym działają od 2012 
roku, a popularność zdobyli przebojem „Sza-
lej mała”. Dziś na koncie mają 23 piosenki, 10 

teledysków i ponad 300 koncertów w kraju i za granicą. 
Najwięcej emocji i tym samym ogromny aplauz publicz-
ności wzbudził koncert grupy „Piękni i Młodzi”, której 
utwór pt. „Ona jest taka cudowna” uzyskał już ponad 51 
milionów wyświetleń w serwisie internetowym YouTube. 
Pochodząca z Łomży frontmanka zespołu - Magdalena 
Narożna niemal od razu „złapała” świetny kontakt z czę-
stochowską publicznością. Najwierniejsi fani zespołu ba-
wili się pod samą sceną. Podczas koncertu zabrzmiały 

Rzetelni lokatorzy z nagrodami

Blisko 4,5 tysiąca lokatorów wzięło udział 
w gali finałowej konkursu literackiego „Rze-
telny lokator” organizowanego przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Często-
chowie. Impreza z udziałem władz miasta 
miała miejsce 19 czerwca w Hali Sportowej 
Częstochowa.
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największe przeboje „Pięknych i Młodych”, w tym 
między innymi „Kocham się w Tobie” i „Ona jest taka cu-
downa”. Częstochowska widownia nie wypuściła zespołu 
bez tradycyjnego bisu. Potem gwiazdy wieczoru, na cze-
le z Magdaleną Narożną, otrzymały od władz miasta kosz 
kwiatów. Warto dodać, że w trakcie gali finałowej pojawił 
się też wątek bezpieczeństwa. Z myślą o mieszkańcach 
przygotowano dwie prelekcje w wykonaniu służb mun-
durowych. Kapitan Paweł Liszaj z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie opowiadał 
o tym, jak zabezpieczyć się przed pożarem w blokach, 
a aspirant Marcin Machnik z Komendy Miejskiej Policji 

w Częstochowie informował, jak zachować się w przypad-
ku zagrożenia terrorystycznego. Tu sporą niespodzianką 
było pojawienie się psa Azy, który na co dzień jest eksper-
tem w poszukiwaniu materiałów wybuchowych. W Hali 
Sportowej Częstochowa miał okazję sprawdzić swoje 
umiejętności. Z trudnej sytuacji wybrnął niemal wzorowo. 
Za rok kolejna edycja konkursu „Rzetelny lokator”. Będzie 
to już trzecia edycja literackich zmagań mieszkańców. Już 
dziś zachęcamy Państwa do udziału.
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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


