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Szanowni Państwo!
Początek kolejnego 

roku już za nami. Zawsze 
jest związany z planami, 
z tym, co w najbliższej 
przyszłości. Także często-
chowski samorząd ma ,,no-
woroczne postanowienia”. 
Są one śmiałe, ale ważniej-
sze jest to, że już rozpoczę-
liśmy ich realizację. 

W 2018 roku skoncen-
trujemy się na ważnych dla 

miasta obszarach, a więc tych, które zawierają się w pro-
gramie Kierunek Przyjazna Częstochowa czyli Często-
chowa Aktywna, Zielona, Kulturalna. Gdy tylko wa-
runki pogodowe na to pozwolą będziemy kontynuować 
prace związane z budową nowych bo-
isk, placów rekreacji, czy kolejnej strefy 
rekreacji w Parku Lisiniec. Wspólnie 
zadbamy o wygląd miejskich parków 
i skwerów, już wiosną – wraz z miesz-
kankami i mieszkańcami oraz organi-
zacjami pozarządowymi - posadzimy 
drzewa i krzewy. Jednym z noworocz-
nych postanowień naszego samorządu 
jest jeszcze bogatsza i zróżnicowana 
oferta kulturalna, zarówno ta plenero-
wa, jak i ta proponowana przez często-
chowskie instytucje kultury.  

Oczywiście wciąż będziemy tworzyć jak najbardziej 
sprzyjające warunki dla rozwoju potencjału gospodar-
czego Częstochowy. Priorytetem pozostaje dobry kli-
mat dla inwestycji, z ulgami dla przedsiębiorców, także 
tymi zwiększającymi jeszcze atrakcyjność terenów spe-
cjalnych stref ekonomicznych. Między innymi dzięki 
naszym dotychczasowym działaniom wobec lokujących 
tam firm, mamy już 5400 utrzymanych miejsc pracy 
i deklarację stworzenia tysiąca nowych. W ostatnich 
dniach, na przykład, koncern ZF poinformował o roz-
poczęciu budowy - na terenach KSSE „Skorki”- zakładu 
produkującego elektronikę wspierającą zaawansowa-
ne systemy bezpieczeństwa, w którym pracę docelowo 
znajdzie 300 specjalistów. 

Chcemy też, by standard oferowanego zatrudnienia 
był jak najwyższy, dlatego wykorzystując zapisy progra-
mu Teraz Lepsza Praca tworzymy specjalne zachęty dla 

solidnych pracodawców. 
Nadal też będziemy możliwie precyzyjnie dopaso-

wywać edukację do potrzeb lokalnego rynku zatrud-
nienia, tak aby nasi fachowcy mogli liczyć na stabilne 
i dobre wynagrodzenie.

Będą kolejne inwestycje w infrastrukturę, w tym dro-
gową, bo bez niej trudno sobie dziś wyobrazić sprawnie 
funkcjonujące miasto. Rozpoczną się m.in. wstępne 
prace przy przebudowie DK-1 i rozbudowie DK-46 oraz 
roboty przy modernizacji linii tramwajowej. Od wiosny 
na wszystkich chętnych będą czekać miejskie rowery, 
a od września do dzieci jeżdżących za darmo komuni-
kacją miejską dołączy – w ramach pilotażu – także mło-
dzież szkół średnich. 

Będziemy rzecz jasna kontynuować nasze progra-
my zdrowotne, te dla najmłodszych i te dla dorosłych, 

zadbamy o możliwie najwyższy 
standard życia seniorów, także 
o ich poczucie bezpieczeństwa. 
Nie zapomnimy też o wprowadza-
nych rozwiązaniach z ekonomii 
społecznej i znakomitej współ-
pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi. Wiele wydarzy się też 
w związku z zainaugurowanym 
w styczniu Częstochowskim Ro-
kiem Praw Kobiet.

Cieszę się, że częstochowian-
ki i częstochowianie w dużym stopniu zgadzają się 
z kierunkiem rozwoju Częstochowy, że nasze inwesty-
cje i programy pokrywają się z oczekiwaniami miesz-
kańców. Pokazują to choćby wyniki sondażu Kantar 
Millward Brown z końca zeszłego roku. Nie zamierza-
my rzecz jasna zasypiać gruszek w popiele, przed nami 
wciąż nowe wyzwania i sporo pracy. Biorąc jednak 
pod uwagę opinie mieszkańców – pracy, dającej sporą 
satysfakcję. Licząc na realizację wszystkich noworocz-
nych postanowień raz jeszcze korzystając z okazji życzę 
wszystkim Państwu Do siego roku!

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

... wciąż będziemy tworzyć 
jak najbardziej sprzyjające 

warunki dla rozwoju 
potencjału gospodarczego 

Częstochowy.



W spotkaniu uczestniczyli prezydent miasta 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Komen-
dant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Da-
riusz Atłasik oraz Paweł Konieczny, prezes ZGM 
TBS, którzy omówili założenia akcji i jej pierwsze 
znaczące rezultaty. Jak się okazało, akcja „Bądź 
bezpieczny seniorze” przyniosła zauważalny spa-
dek przestępstw dokonywanych na seniorach me-
todami „na wnuczka” i „na policjanta”. W 2016 
roku przypadków takich oszustw było 37, z czego 
w 20 przypadkach doszło do przekazania pienię-
dzy. W 2017 roku do połowy grudnia do przeka-
zania pieniędzy przez oszukane osoby doszło w 14 
przypadkach.

- Efekty akcji ZGM TBS i Policji to nie tylko spa-
dek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na po-
licjanta”, to przede wszystkim większa świadomość 
seniorów i ich bliskich – mówi Krzysztof Matyjasz-
czyk, prezydent Częstochowy - Tylko prewencyjne 
działania są w stanie uchronić naszych rodziców, 
dziadków czy starszych sąsiadów przed skutkami 
działań oszustów.

- Cieszymy się, że mamy wsparcie innych podmio-
tów w działaniach związanych z zapobieganiem tego 
typu przestępstwom. Wspólnie 
udało nam się dotrzeć do sporej 
ilości mieszkańców Częstochowy, 
którzy potencjalnie mogliby stać 
się ofiarą oszustwa. Najważniejsze 
jest dla nas poczucie, że to co robi-
my pomaga i przynosi pozytywne 
efekty - dodaje mł. insp. Dariusz 
Atłasik.    

Przypomnijmy, że akcja „Bądź 
bezpieczny seniorze” została za-
inicjowana w sierpniu 2017 roku 
w Częstochowskim Centrum Ak-
tywności Seniorów przy ulicy Staszica. Na potrze-
by działań prewencyjnych powstał specjalny edu-
kacyjny spot z udziałem częstochowskich seniorów 
– podopiecznych wspomnianego Centrum, a także 
spot radiowy z udziałem rzeczniczki Policji w Czę-
stochowie podkom. Marty Ladowskiej.    

W pierwszym etapie akcji w zasobach komu-
nalnych pojawiło się 1000 plakatów autorstwa 
dzielnicowego Daniela Zycha z ostrzeżeniami i te-
lefonami alarmowymi, pod którymi można spraw-

dzić, czy mamy do czynienia z oszustem. W dru-
gim etapie akcji do 327 mieszkańców z podobnym 
ostrzeżeniem dotarli pracownicy miejskiej spółki 
i dzielnicowi. ZGM TBS zapraszał także starszych 
mieszkańców na edukacyjne pogadanki do siedzib 
sześciu oddziałów eksploatacji. 

Akcja spotkała się z aprobatą lokatorów i pozy-
tywną oceną Komendy Głównej Policji, odbiła się 
również szerokim echem w Częstochowie. Pisały 

o niej niemal wszystkie lokalne 
media, dzięki czemu jej założenia 
dotarły do wielu mieszkańców. 
O akcji było też głośno w kraju - 
materiał na ten temat można było 
zobaczyć w jednym z grudnio-
wych wydań „Wydarzeń” telewizji 
Polsat: 

http://www.polsatnews.pl/wi-
deo-program/20171210-wyda-
rzenia-1850_6505265/

Do działań na rzecz seniorów Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej zaprosił także inne instytucje 
i podmioty. Informacje o akcji ZGM TBS i Policji 
były dostępne na stronach internetowych miej-
skich spółek, Straży Miejskiej, Miejskiego Szpitala 
Zespolonego i spółdzielni mieszkaniowych. 

  
Już wiadomo, że akcja „Bądź bezpieczny senio-

rze” będzie kontynuowana również w tym roku.     

Spadek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, większa świadomość seniorów 
i ich bliskich, a także włączenie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów innych instytucji 
- to efekty pierwszej edycji akcji „Bądź bezpieczny seniorze” zainicjowanej przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie. Podsumowanie wspólnych działań 
miało miejsce 18 grudnia ub. roku w Komendzie Miejskiej Policji.

„Najważniejsze 
jest dla nas poczucie, 

że to co robimy pomaga 
i przynosi pozytywne 

efekty”
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Ostrożniej, seniorze 

Spotkanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z Komen-
dantem Miejskim Policji w Częstochowie mł. insp. Dariu-
szem Atłasikiem odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie realizuje kolejną 
mieszkaniową inwestycję. Budowa bloku przy ulicy Kontkiewicza 4B w dzielnicy Wyczerpy 

przebiega w błyskawicznym tempie. Budynek ma być oddany do użytku już w tym roku. 
Będzie to dwunasty „TBS” w Częstochowie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS zaprasza lokatorów do skorzystania z „abolicji odsetkowej”, 
czyli programu oddłużeniowego. Daje on szansę na całkowite lub częściowe umorzenie odsetek od 

zaległości czynszowych, które powstały do 31 grudnia 2017 roku.

Wszystkie roboty budowlane przebiegają zgod-
nie z ustalonym harmonogramem. Pracom sprzyja 
przede wszystkim stosunkowo łagodna aura. Gotowe 
jest  między innymi zadaszenie budynku, a w ostat-
nim czasie wykonawca wstawił okna. To wszystko 
oznacza, że budynek przy Kontkiewicza jest już wy-
konany w stanie surowym zamkniętym. Oddanie 
mieszkań do użytku nastąpi nie wcześniej niż w paź-
dzierniku tego roku. 

- Cieszymy się, że już wkrótce kolejni częstochowia-
nie będą mogli poprawić swoje warunki mieszkanio-
we. Wiemy, że dla wielu z nich to spełnienie marzeń 

– mówi Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS w Czę-
stochowie.

Przypomnijmy, że umowę z wykonawcą podpisa-
no w lutym 2017 roku. Koszt prac to prawie 3,5 milio-
na złotych brutto. W trzyklatkowym, trzykondygna-
cyjnym i podpiwniczonym budynku przygotowano 
w sumie 24 mieszkania, w tym jedno z nich dostoso-
wano do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy 
budynku znajdą się miejsca parkingowe przeznaczo-
ne dla mieszkańców bloku. Atutem nieruchomości 
jest dobra lokalizacja – w pobliżu znajdują się sklepy 
oraz przystanek MPK. 

Nowy TBS rośnie 
jak na drożdżach

Blok przy ulicy Kontkiewicza jest gotowy 
w stanie surowym zamkniętym

Prace budowlane przebiegają zgodnie
 z harmonogramem

Ze wstępnych informacji wynika, że nowy pro-
gram - realizowany na podstawie zarządzenia 
Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta miasta Czę-
stochowy - już teraz cieszy się dużym zaintereso-
waniem częstochowian. Mimo to wciąż jest jeszcze 
spora grupa lokatorów, która nie korzysta z nowych 
możliwości oddłużeniowych. Stąd konieczność 
wznowienia akcji informacyjnej. 

- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby loka-
torów, którzy faktycznie borykają się z zaległościami 
czynszowymi. Zależy nam na tym, by wzięli sprawy 
w swoje ręce, dołączyli do programu i jak najszybciej 

wyszli z pętli zadłużenia – przekonuje Paweł Ko-
nieczny, prezes ZGM TBS w Częstochowie.

Aby wziąć udział w „abolicji odsetkowej”, trzeba 
spełnić warunki określone w regulaminie, między 
innymi być najemcą lokalu komunalnego. Zasada 
abolicji jest prosta. Jeśli dłużnik spłaci zaległości 
czynszowe z tytułu używania lokalu mieszkalnego, 
które powstały do 31 grudnia 2017 roku, to zyskuje 
szansę na całkowite umorzenie odsetek. Skorzysta-
nie z programu może też skutkować zawieszeniem 
prowadzonych wobec dłużnika procedur windyka-
cyjnych.

Skorzystaj z abolicji



   BUDŻET 
NA 2018 ROK 

Budżet Miasta Częstochowy na 2018 r. został 
przyjęty 22 grudnia przez Radę Miasta przy 17 gło-
sach „za”, 6 przeciw i 5 wstrzymujących się. 

Ponad połowa wydatków tegorocznego budżetu 
to środki zabezpieczone na oświatę i wychowanie 
oraz pomoc społeczną. Ma być nadal dużo progra-
mów dedykowanych bezpośrednio mieszkańcom 
oraz więcej zadań proekologicznych.

W trosce o poprawę jakości usług świadczonych 
przez Miejski Szpital Zespolony środki na jego roz-
budowę i modernizację – wraz z zakupami inwesty-
cyjnymi – zostały zwiększone o 2 mln 400 tys. zł Do 
budżetu wprowadzono także pilotażowy program 
,,Dostępny lekarz” z kwotą 300 tys. zł.

Pilotażowy charakter będzie miał 
też program bezpłatnych przejazdów 
uczniów i uczennic szkół średnich 
komunikacją publiczną (wcześniej 
z opłat prezydent miasta zwolnił 
uczniów szkół podstawowych i wy-
gaszanych gimnazjów). Na jego re-
alizację przeznaczono 1,5 mln zł.

Na tzw. dokumentację przyszło-
ściową zabezpieczono kwotę w wysokości 500 tys. 
zł. Dokumentacja dotyczy przygotowania pro-
jektów związanych z przyszłymi inwestycjami na 
ulicach Boya-Żeleńskiego, Sosnowieckiej, a także 
drogą na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz projektami w ramach zadań 
Wydziału Bieżącego Utrzymania MZDiT. 

Dodatkowe 500 tys. zł znalazło się w budżecie na 
program modernizacji i wymiany oświetlenia.

Celem poprawy infrastruktury rowerowej 
w mieście, na program jej rozbudowy – w tym Sys-
tem Częstochowskiego Roweru Miejskiego –  prze-
znaczono na ten rok 400 tys. zł.

W ramach działań proekologicznych – zorien-
towanych m.in. na poprawę jakości powietrza 
w mieście – wykraczających poza program ,,Zie-
lona Częstochowa” na likwidację niskiej emisji, 
w tym dofinansowanie modernizacji systemów 
grzewczych oraz dopłaty do paliw w budżecie zna-
lazło się 500 tys. zł.

O 100 tys. zł zwiększono środki na ściśle zwią-
zany z kierunkami rozwojowymi miasta program 
,,Akademicka Częstochowa”. Kwota zostanie prze-
znaczona na działania inwestycyjne – takie jak do-
posażenie pracowni, zakup komputerów i oprogra-
mowania dla studentów.

W budżecie – po autopoprawce - znalazły się też 
środki na potrzebne zdaniem wielu mieszkańców 
inwestycje, które pojawiły się jako propozycje zadań 
w Budżecie Obywatelskim lecz – mimo dużej liczby 
oddanych głosów – nie „załapały” się do finansowa-
nia ze środków BO w tym roku. Tak więc w budżecie 
na 2018 rok dodatkowo znalazły się środki na bu-

dowę przystani kajakowej nad Wartą 
w rejonie ul. Nadrzecznej (500 tys. Zł 
) oraz Wodny Plac Zabaw dla dzieci 
na Promenadzie Niemena (400 tys. 
zł).

Uwzględnienie wniosku rad-
nych spowodowało także zapisanie 
w budżecie dodatkowych 50 tys. zł 
na wspieranie inicjatyw na rzecz se-
niorek i seniorów znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej.
W budżecie zostały również uwzględnione wnio-

ski częstochowskich klubów sportowych o środ-
ki na umowy w ramach promocji miasta poprzez 
sport: piłkę nożną – 1,8 mln zł (w autopoprawce 
było 1,5 mln zł, w trakcie sesji budżetowej prezy-
dent objął kolejną autopoprawką propozycję zwięk-
szenia tej kwoty o 300 tys. zł), siatkówkę – 1,2 mln 
zł oraz żużel – 3,5 mln zł. Do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji trafi dotacja na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych w wysokości 600 tys. zł.

Autopoprawką prezydenta – oprócz podniesie-
nia kwoty na promocję miasta poprzez piłkę nożną 
zostało objęte zadanie: rozbudowa i modernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 47. Inwestycja miałaby się 
rozpocząć w  tym roku, zapisano już kwotę 300 tys. 
zł; natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta wpisano na ten cel kwoty 2,5 mln zł w 2019 
r. i 6 mln zł w 2020 r.

Na sesji 22 grudnia – po przedstawionej autopoprawce prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka i kilku wprowadzonych w czasie obrad zmia-
nach – Rada Miasta przegłosowała budżet Częstochowy na ten rok. 20% 
wydatków Częstochowy mają w 2018 r. stanowić inwestycje. 

20% wydatków 
Częstochowy mają 
w 2018 r. stanowić 

inwestycje. 
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Dług miasta nie przekroczy 39% rocznych do-
chodów – a to bardzo daleko do maksymalnego, 
ustalonego dla samorządów pułapu. Miejskie inwe-
stycje – w kwocie ok. 262 mln zł na zadania zarówno 

nowe, jak i kontynuowane – będą stanowić aż 20% 
ogółu wydatków budżetowych w 2018 roku. Naj-
większe pod względem kosztów inwestycje to m.in.: 
budowa węzłów przesiadkowych przy dworcach, 
docieplenia szkół i innych budynków publicznych, 
rozpoczęcie rozbudowy DK-46 (Główna, Przejaz-
dowa, obejście ul. św. Barbary) oraz kompleksowej 
przebudowy alei Wojska Polskiego/DK-1, a także 
pierwszy etap budowy parku wodnego czy kolejny 
etap modernizacji parku Lisiniec.
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Szanowni Państwo, 
   Z przyjemnością informujemy, że w 2018 roku Zakład Gospodarki Mieszka-

niowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego zamierza przeprowadzić trzecią 
edycję konkursu „Rzetelny Lokator”. 

Jego celem jest wynagrodzenie najemców lokali mieszkalnych i socjalnych 
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Częstochowa oraz zasobu 
Spółki, którzy w sposób regularny uiszczają należności z tytułu opłat czynszowych. 

   W pierwszej i drugiej edycji konkursu wzięło udział blisko 200 najemców. Wa-
runkiem udziału w zmaganiach było niezaleganie z opłatami na koniec roku, zaś 
zadaniem konkursowym – napisanie opowiadania. Zwycięzcy drugiej edycji, wy-
brani przez Komisję Konkursową złożoną z częstochowskich dziennikarzy, otrzy-
mali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich wręczeniu towarzyszyły występy gwiazd 
i artystów w Hali Sportowej „Częstochowa” przy ulicy Żużlowej. Zaprezentowali 
się tu między innymi popularni i lubiani „Piękni i Młodzi”, a także „Claris”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Częstochowa”, Arkadiusz Kluba oraz cheerleaderki z częstochow-
skich szkół. W sumie w imprezie wzięło udział blisko 4,5 tysiąca częstochowian. 

   Teraz czas na trzecią edycję konkursu „Rzetelny Lokator”. Ponownie zachęca-
my Państwa do udziału w literackich zmaganiach. Podobnie jak w ubiegłych latach 
zadaniem konkursowym będzie napisanie opowiadania. Prace tradycyjnie oceni 
profesjonalne jury. Uczestnicy, którzy napiszą najciekawsze opowiadania, otrzy-
mają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD. 

   Przypominamy raz jeszcze, że warunkiem uczestnictwa w trzeciej edycji kon-
kursu, jest posiadanie statusu najemcy lokalu mieszkalnego lub socjalnego wcho-
dzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Częstochowa lub Spółki oraz 
niezaleganie w uiszczaniu opłat czynszowych (według stanu na 31.12. 2017r.). Do-
datkowo należy zarejestrować się w konkursie i napisać opowiadanie na określony 
przez organizatora temat, który zostanie ogłoszony wiosną tego roku.  

   Serdecznie zachęcamy do udziału. Życzymy niezapomnianych wrażeń, cieka-
wych pomysłów oraz wymarzonych nagród. Spotkajmy się podczas trzeciej edycji 
„Rzetelnego Lokatora”!

Wydatki miasta wyniosą ponad 1 mld 
330 mln zł. Lokalne opłaty i podatki – w tym 
podatek od nieruchomości – pozostają bez 
zmian.



Kasia Cerekwicka 
z wizytą w Częstochowie  
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Inne godziny pracy urzędu

W Częstochowie gościła Kasia Cerekwicka – znana i lubiana przez polską widownię wokalistka. 
W siedzibie Fundacji Dla Rozwoju przy ulicy Kościuszki piosenkarka spotkała się z uzdolnioną mu-
zycznie młodzieżą z częstochowskich szkół.  Nieco później, w Filharmonii Częstochowskiej, dała 
wyjątkowy popis swoich wokalnych umiejętności.

Katarzyna Cerekwicka – lubiana przez polską 
publiczność wokalistka i autorka tekstów - odwie-
dziła Częstochowę. Na co dzień wykonuje muzykę 
z pogranicza pop, soul i r’n’b, jest laureatką wielu 
nagród. Ukończyła Akademię Muzyczną w Kato-
wicach. Przed laty okazała się najlepsza w  progra-
mie Szansa na sukces. Potem jej piosenki wielo-
krotnie triumfowały na listach przebojów. W lutym 
2017 roku ukazał się singiel „Bez Ciebie”, promu-
jący siódmy album studyjny piosenkarki. Podczas 
pobytu w Częstochowie artystka znalazła czas na 

spotkanie z uzdolnionymi muzycznie uczniami 
częstochowskich szkół. Była to okazja do rozmów 
i wymiany doświadczeń. Spotkanie artystki z uzdol-
nioną młodzieżą to część programu stypendialnego 
Spełnione marzenia, któremu patronuje prezydent 
miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.      

Mali częstochowianie już nie raz udowodnili na 
scenie, że talentów im nie brakuje. Podczas spotka-
nia z gwiazdą też przygotowali wyjątkowo rozśpie-
waną niespodziankę. Czy dzieciakom uda się speł-
nić wszystkie muzyczne marzenia? Dzięki 

Od 1 stycznia obowiązują nieco zmodyfikowane godziny pracy niektórych wydziałów Urzędu Mia-
sta Częstochowy. Okazuje się, że interesanci wolą sprawnie załatwiać urzędowe sprawy w nominal-
nym czasie pracy urzędu niż korzystać z możliwości odwiedzin UM w późniejszych godzinach popo-
łudniowych. Zmiana jest wynikiem audytu i badania satysfakcji interesantów UM.

W poniedziałki, środy, czwartki i piątki urząd czynny jest 
w standardowych godzinach, czyli od 7.30 do 15.30.

Z kolei we wtorki urząd jest otwarty dla interesantów od godz. 7.30 do 17.00, 
z czego po godz. 15.30, do godz. 17.00 interesantów obsługują 
następujące jednostki organizacyjne:

a)    Wydział Nadzoru i Administracji
b)    Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
c)    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
d)    Wydział Polityki Społecznej
e)    Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
f)    Wydział Geodezji i Kartografii
g)    Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
h)    Wydział Podatków i Opłat
i)    Urząd Stanu Cywilnego
j)    Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
k)    Wydział Spraw Obywatelskich.

Zmiana uwzględnia wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzonego po analizie wyników ba-
dania satysfakcji interesantek i interesantów i opartego o statystyki ich obsługi. Gwarantuje możliwość 
załatwienia spraw raz w tygodniu po nominalnych godzinach pracy – podobnie jak ma to miejsce 
w urzędach skarbowych, sądzie czy ZUS, bierze jednak pod uwagę zdecydowanie niższe zaintereso-
wanie mieszkańców odwiedzaniem urzędu po godz. 15.30, a zwłaszcza po godz. 17.00.
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wskazówkom pani Kasi będzie to z pewnością  
łatwiejsze. A tymczasem na razie mają one coś, co 
na długie lata pozostanie miłą pamiątką – autograf 
gwiazdy. Swój pobyt w Częstochowie Cerekwicka za-
kończyła bardzo udanym występem w Filharmonii 

Częstochowskiej, gdzie zabrzmiały największe hity 
artystki, a także covery i kolędy. Przy utworach woka-
listki bawili się zarówno starsi, jak i młodsi częstocho-
wianie. Nie dziwi więc ogromny aplauz, jaki często-
chowska publiczność zgotowała Cerekwickiej. 



 
 

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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