
Szanowni Państwo!

Współczesne miasta 
dążą do tego, aby jak naj-
większa liczba mieszkań-
ców chciała rezygnować 
na co dzień z prywatne-
go transportu na rzecz 
komunikacji publicznej. 
Chodzi o uzyskanie przy-
najmniej dwóch efek-
tów – bardziej płynnego, 

komfortowego ruchu ulicznego oraz, co nie mniej 
istotne, mniejszego zanieczyszczenia powietrza. 
Oferta komunikacyjna powinna być nowoczesna, 
wygodna, bezpieczna, dobrze dopasowana do cha-
rakteru miasta Oferta komunikacyjna powinna być 
nowoczesna, wygodna, bezpieczna i zwyczajów róż-
nych grup mieszkańców. To zało-
żenia realizowanego przeze mnie 
programu Lepszej Komunikacji 
w Częstochowie. Staramy się go 
realizować unowocześniając ta-
bor, remontując drogi, wprowa-
dzając rozwiązania wychodzące 
naprzeciw ciągle pojawiającym 
się, nowym potrzebom. Jednym 
z nich jest choćby nowa linia au-
tobusowa nr 27, stworzona z my-
ślą o pracownikach firm działających w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej (SSE) przy ul. Kusięckiej. 
Swoją linię – nr 23 – mają też osoby dojeżdżające 
do pracy w SSE na terenie „Skorek”.  Mieszkańcy 
powyżej 70. roku życia korzystają z naszej komu-
nikacji za darmo, znieśliśmy opłaty za przewożenie 
bagażu, wózka czy domowych zwierzaków, zrów-
naliśmy ceny przejazdów w dzień i nocą. 

Naszą najnowszą propozycją są darmowe prze-
jazdy dla uczniów częstochowskich szkół podsta-
wowych i gimnazjów, ze zwolnieniem z opłat także 
dzieci w wieku 5-6 lat (te do lat 4. już wcześniej jeź-
dziły za darmo). Ten pilotażowy program rusza już 
1 października i potrwa do końca 2018 roku. Do-
mowym budżetom przyniesie oszczędności, a wła-
dzom miasta – cenne dane, które posłużą dalszemu 

usprawnieniu komunikacji. Promocji autobusów 
i tramwajów jako przyjaznych środków transportu 
służy też uruchomiony we wrześniu system E-bilet 
– jego stworzenie, podobnie jak wcześniej wprowa-
dzenie biletomatów w pojazdach, jest odpowiedzią 
na sugestie samych częstochowian. Zalety dołado-
wywanego przez Internet E-biletu pewnie najszyb-
ciej odkryją młodzi, choć liczymy na to, że przeko-
nają się do niego różne pokolenia pasażerów. 

Na początku września Częstochowa zdobyła 
prawie 144 mln zł dofinansowania na moderniza-
cję linii tramwajowej oraz zakup 10 niskopodłogo-
wych tramwajów. Także to przedsięwzięcie – wraz 
z centrami przesiadkowymi i systemem informacji 
pasażerskiej – będzie kolejnym krokiem na rzecz 

tworzenia funkcjonalnego i eko-
logicznego systemu publicznej ko-
munikacji miejskiej. Kiedy będą 
gotowe jego kluczowe elementy, 
hasło ,,Lepsza komunikacja” sta-
nie się – mam nadzieję - dla jesz-
cze większej liczby częstochowian 
atrakcyjną zachętą, aby do pracy 
czy szkoły jechać miejskim tram-
wajem bądź autobusem. 

Środki na remont linii tramwajowej i zakup no-
wych tramwajów pochodzą z funduszy europej-
skich. Nasza skuteczność w ich zdobywaniu, także 
na inwestycje w infrastrukturę, była jednym z atu-
tów, które przyniosły Częstochowie miano ,,Gospo-
darnego samorządu” na tegorocznym Forum Eko-
nomicznym w Krynicy. Wysoko oceniono także 
nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Jestem przekonany, że inwestycje w bardziej przy-
jazny, zbiorowy transport są jednym z warunków 
utrzymania takiego rozwoju także w przyszłości. 

Pozdrawiam serdecznie 
Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy 

Naszą najnowszą 
propozycją są 

darmowe przejazdy 
dla uczniów
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Program to wyjście naprzeciw potrzebom osób, 
które na co dzień borykają się z trudnościami ma-
terialnymi i zaległościami czynszowymi. Ma on 
przede wszystkim ułatwić spłatę zadłużenia z ty-
tułu czynszu i opłat, a także zapobiegać zjawiskom 
bezdomności i wykluczenia społecznego osób za-
grożonych utratą mieszkania. Jeśli dłużnik spełni 
warunki do udziału w programie, a potem spłaci 
zaległości czynszowe, to zyskuje szansę na całko-
wite umorzenie odsetek. Skorzystanie z programu 
może też skutkować zawieszeniem prowadzonych 
wobec dłużnika procedur windykacyjnych.

W ramach promocji nowego miejskiego progra-
mu oddłużeniowego powstał już spot radiowy. „Daj 
sobie szansę. Wyjdź ze spirali zadłużenia” – apeluje 
w nim Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Miasta 
Częstochowy. Do częstochowian trafi też spot fil-
mowy dystrybuowany za pośred-
nictwem aplikacji na smartfony 
SI SMS BLISKO. Mieszkańcy 
miasta zagrożeni utratą miesz-
kania otrzymają również ulotki 
z najważniejszymi założeniami 
akcji.

Urząd Miasta Częstochowy 
oraz Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS w Częstochowie 
wielokrotnie wychodzili z pomo-
cą do zadłużonych lokatorów za-
sobów komunalnych.

Od 2014 roku z powodzeniem działa pro-
gram  „Praca za czynsz”,  do którego do tej pory 
zakwalifikowało się 73 mieszkańców miasta. Wy-
konując różne prace, w latach 2014-2017, w sumie 
spłacili oni 587  998,72 zł zaległości czynszowych. 
Od 1 stycznia 2017 roku stawka godzinowa w pro-
gramie „Praca za czynsz” wzrosła do 13 zł.

ZGM TBS cyklicznie przeprowadza także „Ak-
cję udostępniania ofert pracy” najemcom lokali ko-
munalnych i członkom ich rodzin oraz wszystkim 
osobom szukającym pracy. Tylko w pierwszej edycji 
tej akcji wzięło udział blisko 1700 lokatorów, którzy 

skorzystali z ponad 300 ofert udostępnionych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w siedmiu punktach Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Od roku w Częstochowie funk-
cjonuje elektroniczna  „Wyszuki-
warka zamiany mieszkań”, która 
umożliwia dobrowolną zamia-
nę lokali mieszkalnych osobom 
w trudnej sytuacji życiowej. Do 
września 2017 roku w systemie 
zarejestrowano już 205 ofert. Tyl-
ko w ubiegłym roku dokonano 20 
zamian na łączną kwotę 283 700 
zł, w tym roku możliwych było 
13 zamian, z których odzyskano 
263 600 zł. Do rekordowej zamia-

ny na kwotę 51  500 zł doszło w marcu bieżącego 
roku. Warto dodać, że tylko przez ostatni rok stro-
nę wyszukiwarki odwiedziło 133 279 osób.

ZGM TBS od dwóch lat jest również organizato-
rem konkursu „Rzetelny lokator”. W ten sposób do-
cenia on tych mieszkańców, którzy regularnie płacą 
czynsz. Warunkiem uczestnictwa w zmaganiach 
jest niezaleganie z opłatami za mieszkanie na ko-
niec roku. Tylko w drugiej edycji do konkursu zgło-
siło się 73 lokatorów. Za każdym razem zwycięzca 
i wyróżnieni otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

Daj sobie szansę, 
wyjdź z zadłużenia

„Daj sobie szansę. Wyjdź ze spirali zadłużenia” – zachęca w spo-
cie radiowym Krzysztof Matyjaszczyk,  prezydent Częstochowy. 
W ten sposób inauguruje nowy program oddłużeniowy dla miesz-
kańców. To już kolejna, po „Pracy za czynsz”, oferta skierowana do 
zadłużonych najemców lokali komunalnych.

Skorzystanie z programu 
może też skutkować 

zawieszeniem 
prowadzonych... procedur 

windykacyjnych.
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Inauguracja programu oddłużeniowego miała miejsce 
w częstochowskiej Konduktorowni



„Czyste podwórko to czyste miasto” – to 
główne przesłanie kampanii edukacyjno-infor-
macyjnej przygotowanej przez ZGM TBS z myślą 
o mieszkańcach zasobów komunalnych w Czę-
stochowie. Na początek do lokatorów trafiły pla-
katy, ulotki, a także spoty radiowe i filmowe. Do 
udziału w akcji zaangażowano też samych 
mieszkańców, którzy w spocie promocyjnym za-
chęcają właścicieli psów do sprzątania nieczy-
stości po swoich pupilach. W ramach kampanii, 
na skwerach i placach, zostały także zamonto-
wane specjalne tabliczki.  

Tym razem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS w Częstochowie podjął się zrealizowania kam-
panii edukacyjno-informacyjnej pod hasłem „Czy-
ste podwórko”. Inicjatywa ma uczulić mieszkańców 
miejskich zasobów na problem niesprzątania po 
swoich pupilach i zanieczyszczania miasta, w tym 
piaskownic, placów zabaw, trawników i chodników. 

 - Celem akcji jest zmiana negatywnych zachowań 
i zachęcenie mieszkańców zaso-
bów komunalnych do utrzyma-
nia czystości na osiedlach - mówi 
Paweł Konieczny – prezes ZGM 
TBS w Częstochowie. 

Główne przesłanie akcji brzmi: 
„Czyste podwórko to czyste mia-
sto”. W jej ramach do lokatorów 
trafiły między innymi plakaty, 
ulotki, a także spoty radiowe i fil-
mowe. Do udziału w inicjatywie  
zaangażowano samych miesz-
kańców, także właścicieli psów, 
którzy w spocie filmowym zachę-
cają innych właścicieli czworonogów do sprzątania 
nieczystości po swoich pupilach. W ramach akcji, na 
skwerach i placach, zostały także zamontowane spe-
cjalne tabliczki. W sumie jest ich 300. 

Psie czy kocie nieczystości są dziś niemal wszę-
dzie  -  na chodnikach, trawnikach, w piaskownicy. 

Nie tylko wpływają one negatywnie na estetykę 
miasta, ale też stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia. Tylko w 2016 roku częstochowska Straż 
Miejska za niesprzątanie po czworonogach ukara-
ła mandatami 137 mieszkańców, a łącznie podjęła 
189 interwencji. Do lipca tego roku mandatów było 
już ponad 100. 

-  Inną sprawą są pouczenia - w ubiegłym roku 
usłyszało je 47 osób, w tym już 40.  
Dodatkowo częstochowscy straż-
nicy miejscy edukują dzieci i mło-
dzież podczas  szkolnych prelekcji. 
Informacje przekazywane są tak-
że na spotkaniach rad dzielnic czy 
na zebraniach z seniorami -  wy-
licza Straż Miejska w Częstocho-
wie. 

Za niesprzątanie odchodów 
po psie osoba, która w tym czasie 
sprawuje nad nim opiekę, ponosi 
odpowiedzialność karną w wy-

sokości od 20zł do 500zł w postępowaniu mandato-
wym. Pouczenia i mandaty to jednak ostateczność, 
najważniejsza powinna być społeczna świadomość.  
ZGM TBS liczy, że takie działania, jak akcja „Czyste 
podwórko”, będą ją podnosić.  

Celem akcji jest 
zmiana negatywnych 
zachowań i zachęce-

nie mieszkańców 
(...) do utrzymania 

czystości na osiedlach

Inauguracja akcji „Czyste podwórko” 
na Skwerze Solidarności z udziałem prezydenta Krzysztofa 

Matyjaszczyka i prezesa ZGM TBS Pawła Koniecznego

Ty też
posprzątaj 
po swoim pupilu
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„Chcesz im naprawdę pomóc? Nie dokarmiaj. 
Ptaki poradzą sobie bez ciebie” – to przesłanie, któ-
re ZGM TBS kieruje do mieszkańców zasobów ko-
munalnych w Częstochowie. Wszystko w ramach 
proekologicznych działań i w trosce o utrzymanie 
czystości na podwórkach. 

Nie dokarmiaj. 
Ptaki poradzą sobie bez ciebie. 

ZGM TBS, który administruje miejskimi budynka-
mi, wielokrotnie zachęcał już właścicieli czworonogów do 
sprzątania psich odchodów. Teraz czas na działania, któ-
re mają zmniejszyć ilość ptasich odchodów na osiedlach, 
a tym samym poprawić estetykę miasta. Niestety, kilogra-
my nieczystości to skutek uboczny dokarmiania gołębi 
przez mieszkańców. Wielu z nas czyni to konsekwentnie, 
mimo apeli administratorów budyn-
ków i organizacji działających na rzecz 
ochrony zwierząt. Obecnie nie ma 
jednolitych przepisów regulujących 
kwestie związane z uciążliwością po-
wodowaną przez dokarmianie dzikich 
gołębi w mieście. Straż Miejska może 
jedynie pouczać osoby dopuszczające 
się takich zachowań oraz informować 
o jego negatywnych skutkach zarówno 
dla ptaków, jak i zdrowia ludzi. W efek-
cie wciąż mamy do czynienia z zabrudzonymi chodnikami, 
śmietnikami i elewacjami bloków. Czas to zmienić. 

 - Gołębie są inteligentne i naprawdę nie potrzebują na-
szej pomocy. Jak się okazuje, ptaki te doskonale radzą sobie 
bez dokarmiania. Jeśli mieszkańcy zrezygnują z całorocznego 
wsparcia gołębi, zyskamy czyste otoczenie, a przede wszyst-
kim czyste podwórko – przekonuje Paweł Konieczny – pre-
zes ZGM TBS w Częstochowie.

... zyskamy czyste 
otoczenie, 

a przede wszystkim 
czyste podwórko...

Pamiętaj!
Całoroczne dokarmianie ptaków 

przynosi im więcej strat niż korzyści, 
gołębie doskonale radzą sobie bez nas

Żadna organizacja działająca na 
rzecz ochrony zwierząt nie popiera ca-
łorocznego dokarmiania ptaków

Dokarmiając ptaki przez cały rok in-
gerujemy w prawo naturalnej selekcji, 
tłumiąc w ten sposób instynkty zwie-
rząt do przetrwania bez pomocy ludzi 

Rozsypywanie pokarmu na trawni-
kach, chodnikach i przy budynkach 
negatywnie wpływa na estetykę mia-
sta, sprzyja rozprzestrzenianiu chorób, 
stwarza dogodne warunki egzystowa-
nia szczurów i zadomowienia się gołę-
bi na parapetach i balkonach, powodu-
je niszczenie elewacji bloków
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Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS w Częstochowie 
przeprowadził „Akcję udostęp-
niania ofert pracy” najemcom 
lokali komunalnych i człon-
kom ich rodzin oraz wszystkim 
osobom szukającym pracy. 
Tylko     w pierwszej edycji tej 
akcji wzięło udział blisko 1700 
lokatorów. 

We wrześniu ZGM TBS po-
nownie zaprosił do udziału w akcji, 
która ma aktywizować zawodo-
wo wszystkich zainteresowanych. 
Oferta Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej została przygotowana we 
współpracy z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Częstochowie i tak 

jak ostatnio dotyczyła najemców 
lokali komunalnych i członków ich 
rodzin oraz wszystkich osób szu-
kających pracy. Akcja tradycyjnie 
już odbyła się pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta Miasta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczy-
ka. Ulotki z aktualnymi ofertami 
zatrudnienia zostały udostępnione 
w siedmiu punktach:

 Warto podkreślić, że akcja 
miała swój początek w lutym tego 
roku w częstochowskiej „Kon-
duktorowni”, w której z lokato-
rami miejskich zasobów spotkali 
się potencjalni pracodawcy. Tylko 
w pierwszej edycji tej akcji, wio-
sną 2017 roku, wzięło udział blisko 
1700 lokatorów. 

Po pracę do ZGM
- Siedziba Zarządu Spółki 
w Częstochowie 
przy ul. P.O.W. 24

- Oddział Eksploatacji 
przy ul. Orlik-Rückemana 35/37

- Oddział Eksploatacji 
przy ul. Wały Dwernickiego   101/105

- Oddział Eksploatacji 
przy Al. Niepodległości 27

- Oddział Eksploatacji 
przy ul. Nowowiejskiego 26

- Oddział Eksploatacji 
przy ul. Tuwima 6

- Oddział Eksploatacji 
przy ul. Łukasińskiego 26



W punktach ZGM TBS w Częstochowie można 
oglądać wystawę zdjęć dokumentujących finał 
konkursu literackiego ZGM TBS pod hasłem „Rze-
telny lokator 2017”. 

Przypomnijmy, w gali finałowej, która odbyła się 19 
czerwca tego roku w Hali Sportowej Częstochowa, wzię-
ło udział blisko 4,5 tysiąca lokatorów, w samym konkursie 
swoich sił spróbowało 73 mieszkańców zasobów komu-
nalnych. Podczas uroczystego finału nie zabrakło atrakcji 
artystycznych - na scenie podziwialiśmy formacje dziecię-
ce ze Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 7, Arka-
diusza Klubę, Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”, zespół 
„Claris” oraz grupę „Piękni i Młodzi”. W sumie organiza-
torzy konkursu przyznali 10 wyróżnień i trzy nagrody, 
które wręczali Prezydent Miasta Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk, jego pierwszy zastępca 
Jarosław Marszałek oraz prezes ZGM TBS Pa-
weł Konieczny. Zwycięzcą konkursu okazał się 
Janusz Berdowski. Teraz wszystkie te niezapo-
mniane chwile można oglądać na fotografiach 
wystawy udostępnionej przez ZGM TBS. Pre-
zentacja nie ma stałej formuły, co oznacza, że 
będzie ona odwiedzać kolejno wszystkie punk-
ty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czę-
stochowie. Rzetelnych lokatorów na zdjęciach 
będzie można też obejrzeć w Urzędzie Miasta 
Częstochowy. Tymczasem już dziś zachęcamy Państwa do 
udziału w kolejnej, trzeciej edycji konkursu „Rzetelny lo-
kator”, który docenia mieszkańców regularnie płacących  
czynsz i niezalegających z opłatami za mieszkanie. Więcej 
szczegółów dotyczących konkursu już w przyszłym roku.  

„Rzetelny lokator” na wystawie  

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki 
drugiej edycji „Rzetelnego lokatora”

Gratulacje 
dla wyróżnionych

W Hali Sportowej 
Częstochowa zgroma-
dziło się kilka tysięcy 

częstochowian

Miasto Częstochowa podpisało umowę na zapro-
jektowanie i wykonanie Parku Wodnego na Tysiącle-
ciu. Inwestycja wartości 51,5 mln zł ma zostać oddana 
do użytku w I półroczu 2020 r. Przy okazji sygnowania 
umowy prezydent miasta zainaugurował program - 
Kierunek Przyjazna Częstochowa.

- Chcemy zmieniać sposób myślenia części mieszkańców, 
chcemy by częstochowianki i częstochowianie  dobrze po-
strzegali swoje miasto, by z dumą o nim mówili – mówił 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, prezentując ideę cyklu 
„przyjaznych” działań.

Jednym z nich jest stworzenie kompleksu wypoczyn-
kowo-rekreacyjnego przy ul. Dekabrystów z Parkiem 
Wodnym. Inwestycja ma kosztować ponad 51,5 mln zł 
w tym: wykonanie ostatecznej koncepcji  architektonicz-
no-budowlanej to koszt ok. 221 tys. zł, dokumentacji bu-
dowlano-wykonawczej -  blisko 2 mln zł, a robót budow-
lanych ponad 49,3 mln zł.

- Nie zdarzyło nam się zakończyć żadnej inwestycji 
po terminie. Chcemy, by projekt na Park Wodny powstał 

w ciągu 8 miesięcy, a najdalej za 32 miesiące zaprosimy 
Państwa na otwarcie – zapowiedział Janusz Stępień, peł-
nomocnik konsorcjum (jednocześnie Prezes Zarządu 
firmy CZ.P.B.P. Przemysłówka S.A.), które wygrało prze-
targ na projekt i budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego 
przy  ul. Dekabrystów.

Będziemy mieć PARK WODNY!

c.d. s.6 5

Podpisanie umowy na wykonanie Parku Wodnego



W ramach inwestycji istnieją-
ca Pływalnia Letnia zostanie roz-
budowana o budynek z basenami 
krytymi, który powstanie w połu-
dniowej części działki od strony 
ulicy Dekabrystów i zajmie część 
terenów wykorzystywanych obec-
nie  jako  plaża, plac zabaw i boisko. 
Przebudowane zostaną też istnieją-
ce drogi oraz wybudowane parkin-
gi, w tym parking podziemny.

Pływalnia Letnia wraz z nowo 
wybudowanym budynkiem ba-
senów krytych stanowić będzie 
jeden kompleks sportowo-rekre-
acyjny, połączony przez system ESOK, który zapewni 
klientom możliwość korzystania w sezonie letnim, za-
równo z basenów krytych jak i odkrytych.

- Newralgicznym problemem przy planowaniu tego 
obiektu był parking. Udało się to rozwiązać dzięki kon-
cepcji z dodatkowymi miejscami parkingowymi pod niec-
ką  basenową – wyjaśnia Janusz Stępień.

- Ten kompleks ma być przyjazny dla korzystają-
cych i jak najtańszy w użytkowaniu – zaznacza Mariusz 
Szczuraszek z Pracowni Architektonicznej Piotr Domi-
niczak & Mariusz Szczuraszek z Ostrowa 
Wielkopolskiego, która stworzyła wstęp-
ną koncepcję architektoniczną często-
chowskiego Parku Wodnego na bazie 
zleconego przez miasto wcześniej pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego dla tej 
inwestycji.

Zgodnie z tą koncepcją na parte-
rze powstanie m.in. trzytorowy basen 
sportowy, baseny rekreacyjne z wieloma 
atrakcjami i zjeżdżalniami (część z nich 
będzie wyprowadzona na zewnątrz), bezpieczna strefa 
dla najmłodszych dzieci oraz szatnie. Na piętrze znaj-
dzie się rozbudowana strefa saun, odnowy biologicznej 
oraz restauracje, a pod ziemią parking na 50 aut, a także 
z miejscami na rowery i motocykle. Park pod dachem 
ma mieć 3,6 tys. m2powierzchni użytkowej i pomieścić 
ok. 900 m2 basenów.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie obiektu 
sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie 
przy ul. Dekabrystów 45została zawarta ze zwycięzcą 
przetargu - konsorcjum częstochowskich firm CZ.P.B.P. 
Przemysłówka S.A. i Zakład Remontowo-Budowlany 
KAR BUD, którego liderem jest Przemysłówka.

23 sierpnia podpisał ją w budynku „Odwachu” na 
Placu Biegańskiego prezydent Krzysztof  Matyjaszczyk, 
a ze strony konsorcjum firm: Janusz Stępień i Andrzej 
Stępień, prokurent firmy CZ.P.B.P. Przemysłówka S.A.

Budowa Aquaparku to spełnienie oczekiwań wielu 
częstochowian. Spełniać je będą także przedsięwzięcia 
realizowane w ramach zainaugurowanego programu 
Kierunek Przyjazna Częstochowa.

Program został podzielony na trzy obszary. Przy-
jazna Częstochowa - Aktywna to kierunek, związany 

z rekreacją i wypoczynkiem dla mieszkańców. To m.in. 
budowa i modernizacja basenów (ostatnio przy IV LO 
im. Sienkiewicza), placów rekreacji, boisk, komplekso-
wa rewitalizacja Parku Lisiniec. Tu także wpisuje się bu-
dowa Parku Wodnego.

W ramach obszaru Przyjazna Częstochowa - Zielo-
na władze miasta chcą m.in. poprawić wygląd i funk-
cjonalność miejskich parków, tworzyć mniejsze skwery, 
wspierać akcje sadzenia drzew we współpracy z miesz-
kańcami.

Przyjazna Częstochowa - Kulturalna to zapewnienie 
bogatej oferty kulturalnej i rozrywko-
wej w mieście. Nasze miasto ma się 
tu już czym chwalić, wystarczy wspo-
mnieć takie inicjatywy jak stały letni 
cykl Aleje tu się dzieje, czy nadcho-
dzące Dni Częstochowy i Noc Kultu-
ralna.

- Chcę, by Częstochowa stawała się 
miejscem coraz bardziej przyjaznym do 
życia –deklaruje prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Żeby to osiągnąć czę-

stochowianie muszą się tu dobrze czuć. Zadaniem władz 
miasta jest m.in. zapewnienie im przestrzeni do wypo-
czynku, rekreacji, ale także do rozrywki. Wiemy, że to za-
danie na lata, więc chcemy ciągle uatrakcyjniać ofertę dla 
częstochowian. Mamy wizję przyjaznego miasta, w któ-
rym spędzanie wolnego czasu jest przyjemnością oraz 
prawem każdego mieszkańca.

c.d. ze s.5

Budowa Aquaparku 
to spełnienie 

oczekiwań wielu 
częstochowian
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Park Wodny powstanie tuż obok odkrytego basenu

Wizualizacja Parku Wodnego 
przy ulicy Dekabrystów



Była to już szesnasta edycja akcji, w ramach której ple-
cakami po raz kolejny obdarowano potrzebujące dzieci.  
W tym roku byli to głównie uczestnicy zajęć 
częstochowskich świetlic środowiskowych. 
Koszt jednego zestawu dla ucznia to około 200 
zł. Patronat honorowy nad imprezą objął Pre-
zydent Miasta Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk, który kilkanaście lat temu zainicjował 
akcję.

- Gdy zaczynaliśmy akcję szesnaście lat temu, 
nie sądziłem, że tak się rozwinie i corocznie bę-
dziemy wspierać setki potrzebujących dzieci, by 
mogły z radością rozpocząć rok szkolny – pod-
kreślał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk - 
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli częstochowskich or-
ganizacji pozarządowych i instytucji oraz ludziom dobrej 
woli udało się w tym roku pomóc trzystu małym częstocho-
wianom, za co serdecznie dziękuję.

Warto dodać, że organizatorzy postanowili także 
przekazać 20 plecaków dzieciom z gmin poszkodowa-
nych przez burze i ulewy, które w sierpniu nawie-
dziły Pomorze.

- Ideą naszej akcji jest realna pomoc oraz pokaza-
nie osobom w trudnej sytuacji, że nie są same ze swo-
imi problemami – wyjaśnia Dariusz Kapinos, jeden 
z organizatorów akcji - Dlatego właśnie z inicjatywy 
prezydenta Matyjaszczyka część plecaków przekaże-
my do gmin, których mieszkańcy ucierpieli w nawał-
nicach.

Piknik rodzinny trwał od wczesnego poranka 
aż do wieczora. Rozpoczęły go zawody wędkarskie 
i marsz nordic walking. Dla uczestników imprezy 
przygotowano stoiska z atrakcjami zlokalizowane w kilku 
punktach parku. Najmłodsi mogli wziąć udział w kon-
kursach, poskakać na eurobungi, turlać się w ogrom-
nych kulach czy strzelać z łuku. Kusiły kolorowe namioty 
z balonami, malowaniem buzi i zabawami realizowanymi 
przez animatorów. Ustawiono także punkty informacyjne 
i profilaktyczne - do badań zachęcały Amazonki, a o ro-
dzinach zastępczych można było porozmawiać z przed-
stawicielami MOPS, tradycyjnie już, w autobusie podsta-
wionym przez MPK.

Aromatu i smaku imprezie dodawały zawody kuli-
narne. Na początek rozstrzygnięto konkurs wypieków, 
w którym o nagrodę za najsmaczniejsze ciasto walczyło 
aż 50 rodzin, w tym rodziny zastępcze. Przez cały czas 
trwania imprezy przedstawiciele Stowarzyszenia „Pera-
sada” prowadzili zbiórkę publiczną do puszek na zakup 
busa dla osób z niepełnosprawnością.

Piknik zwieńczyły koncerty, m.in. Miksera, Tymka 
Brzezińskiego, Arka Kluby z zespołem My Gramy, Mo-
del LS oraz Claris. Gwiazdą wieczoru był zespół BOYS, 
który rozgrzał publiczność i zafundował godzinę świetnej 
zabawy przy swoich największych hitach. Na koniec od-

Plecak na nowy rok szkolny 
300 małych częstochowian powitało rok szkolny z nowymi plecakami. 

Wszystko dzięki darczyńcom i organizatorom „Akcji Plecak”. Jej podsumo-
wanie miało miejsce 3 września w parku przy zbiorniku „Bałtyk”, gdzie  od-
był się Piknik Rodzinny. Mimo, że pogoda nie była łaskawa, radosne rodzin-
ne świętowanie należało do wyjątkowo udanych. Organizatorzy zapewnili 
mnóstwo atrakcji, a w finale imprezy wystąpił zespół BOYS.

był się pokaz sztucznych ogni. Organizatorami „Ak-
cji Plecak” byli:  Radny Miasta Częstochowy Dariusz 
Kapinos oraz Fundacja Chrześcijańska Adullam, zaś 
organizatorami Pikniku: Radny Miasta Częstocho-
wy Dariusz Kapinos, Fundacja Chrześcijańska Adul-
lam wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Częstochowie, Stowarzyszeniem Abstynenckim 
Północ, Stowarzyszeniem „DLA RODZINY”, Funda-
cją dla Rozwoju oraz MDK w Częstochowie.

Fotografie dotyczące pikniku i akcji „Nowy plecak 
na nowy rok szkolny” pochodzą z zasobów MOPS, 
a ich część została wykonana przez uczniów Zespołu 
Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.

Podczas pikniku można było 
spróbować różnych smakołyków

Moc atrakcji, 
także sportowych, 

dla dzieciaków

Mimo chłodnej 
aury, częstocho-

wianie doskonale 
bawili się 

w Parku Lisiniec 

Gwiazda wieczoru 
zespół BOYS w akcji 

Akcja została 
zainaugurowana 
16 lat temu
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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
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