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Szanowni Państwo!
Kalendarzowe lato dopiero 

się zaczyna. Długie dni jak co 
roku zachęcają nawet tych bar-
dziej zapracowanych z nas do 
wypadów na miasto, spotkań 
towarzyskich, spędzania czasu 
w plenerze. Czy pogoda będzie 
nam tego lata zawsze sprzyjać – 
tego oczywiście nie możemy być 
pewni. Za to – moim zdaniem 
- można polegać na miejskiej, 
plenerowej ofercie kultural-

nej. Połowa wiosenno-letniego sezonu na kulturę 
i rozrywkę już za nami. Tłumy oglądały widowisko 
,,Puls” na placu Biegańskiego poświęcone Halinie 
Poświatowskiej, Piotr ,,Jackson” Wolski hucznie 
świętował swój artystyczny 
jubileusz, podczas ,,Hot Jazz 
Spring” oklaskiwaliśmy wspa-
niałych, swingujących muzy-
ków z dziesięciu krajów. Mło-
dzież miała w Parku Lisiniec 
swój ,,Summer Chill”, czyli 
muzyczny przedsmak waka-
cji. Także na Lisińcu – już po 
raz drugi z rzędu – w połowie 
czerwca tłumy – nie tylko 
częstochowian – bawiły się 
na ,,Frytce OFF-jazd”. Patrząc na częstochowską 
publiczność na koncertach i widowiskach, utwier-
dzam się w przekonaniu, że w ramach programu 
,,Kierunek Przyjazna Częstochowa” warto nadal 
inwestować w kulturę i dobrej jakości rozrywkę. 

W czasie wakacji czeka nas kolejna porcja 
kulturalnych atrakcji. I to na tyle różnorodnych, 
że chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Trwa cykl 
,,Aleje – tu się dzieje”. W planach są m.in. literackie 
spotkanie z Kazikiem i autorem książki o nim – 
Wiesławem Weissem, kolejne propozycje teatralne 
czy koncerty jazzowe, którym ,,patronują” Michał 
Walczak i Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski. Powra-
cają oczywiście duże imprezy, które w ostatnich 
latach podbiły serca częstochowskiej publiczności. 
Fanki i fani hip-hopu mogą się zatem szykować na 

już 9. edycję Hip-Hop Elements 28 lipca na Prome-
nadzie Niemena. Tym razem największą gwiazdą 
będzie raper O.S.T.R. Obok koncertów w ramach 
festiwalu zaplanowano m.in. tworzenie graffiti czy 
pokazy breakdance. Z kolei w sierpniową sobotę 
(18.08), na ,,Bieganie” znowu – za sprawą festiwalu 
,,Retro” -wrócimy do dwudziestolecia międzywo-
jennego  Możemy być pewni, że tak jak w poprzed-
nich edycjach imprezy będzie lekko, zabawnie, 
stylowo, a jednocześnie nieco nostalgicznie. Okres 
dużych letnich wydarzeń w plenerze już zwyczajo-
wo zwieńczą ,,Dni Częstochowy” 24 i 25 sierpnia. 
Tak jak w zeszłym roku, będziemy je wspólnie ob-
chodzić w pobliżu pętli tramwajowej na Północy. 
W święto naszego miasta chcemy bawić się w jak 
najszerszym gronie – dlatego na takie okazje sta-

ramy się zapraszać artystów, któ-
rzy łączą różne pokolenia. W tym 
roku w ,,Dni Częstochowy” usły-
szymy więc m.in. Urszulę, a także 
młodą, coraz popularniejszą wo-
kalistkę Natalię Schroeder. 

Choć kultura i rozrywka w na-
szym mieście trzymają dobry po-
ziom przez okrągły rok, to w lato 
mają swój szczególny urok. Ko-
rzystajmy więc z nich w tym se-
zonie koniecznie – tym bardziej, 

że wstęp na wszystkie te wydarzenia jest wolny. 
Terminy naszych propozycji, w tym tegoroczny 
harmonogram cyklu ,,Aleje – tu się dzieje”, zosta-
ły zaplanowane w taki sposób, aby połączyć je z  
możliwością przeżywania w naszej ,,Strefie Kibica” 
sportowych emocji w czasie kończącego się 15 lip-
ca piłkarskiego Mundialu. Tak więc naprawdę war-
to wygospodarować sobie czas na ten czy inny kon-
cert, festiwal, spektakl… Gorąco zachęcam i życzę 
udanego, pogodnego i bezpiecznego lata!  

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

kultura i rozrywka
w naszym mieście

trzymają dobry poziom 
przez okrągły rok



ZGM „TBS” od blisko trzech lat jest organizatorem konkursu lite-
rackiego dla mieszkańców zasobów komunalnych pt. „Rzetelny loka-
tor”. W tym roku miejska spółka przygotowała podobny konkurs tak-
że dla członków wspólnot mieszkaniowych. Zadaniem uczestników 
było napisanie opowiadania na zadany wcześniej temat. Oba kon-
kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem - w sumie w literackich 
zmaganiach wzięło udział ponad stu lokatorów. Najlepsze prace, któ-
rych motywem przewodnim była wspólnota sąsiedzka i osiedlowa, 
wyróżniono i nagrodzono podczas gali finałowej 6 czerwca w Hali 
Sportowej Częstochowa przy ulicy Żużlowej. 

Imprezę zainaugurował występ Zespołu Pieśni i Tańca „Częstocho-
wa”. Lokatorów przywitał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk – honoro-
wy patron obu konkursów. 

- Dziękuję za waszą lokatorską rzetelność, ale także wasze zaangażo-
wanie w sąsiedzką pomoc i dbałość o swoje miejsce zamieszka-
nia – dziękował prezydent Częstochowy nie tylko uczestnikom 
konkursu. – Ludziom żyje się lepiej i bezpieczniej, jeżeli wiedzą, 
że mogą liczyć na sąsiedzką życzliwość. 

Uczestnikom konkursu gratulował również  prezes ZGM 
„TBS”, Paweł Konieczny, który podkreślił, że obie inicjatywy od-
bywały się w wyjątkowym dla Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej czasie – w roku 65-lecia istnienia instytucji zajmującej się 
administracją budynków komunalnych w Częstochowie, obec-
nie jako ZGM TBS sp. z o.o. 

- W tym roku nie zabrakło ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. 
Oprócz organizacji konkursów czy przedsięwzięć  związanych z bezpie-
czeństwem lokatorów, otworzyliśmy m.in. pierwszy w mieście park kie-
szonkowy, a wkrótce oddamy do użytku dwunasty budynek TBS. To 
wszystko doskonale wpisuje się w obchody jubileuszowe 65-lecia istnienia 
spółki - powiedział prezes ZGM „TBS” Paweł Konieczny.

Kulminacyjnym punktem gali było uhonorowanie wszystkich 
uczestników konkursów pamiątkową statuetką. Wybranych przez jurorów 
uczestników wyróżniono i nagrodzono. W konkursie „Rzetelny Lokator” 
pierwsze miejsce i przenośny komputer zdobył pan Adam Wróblewski. 
Drugą nagrodę otrzymała pani Dorota Sitek. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale panu Józefowi Kamińskiemu. W konkursie „Wspólny Dom - 
Wspólna Sprawa” pierwszą nagrodę – także w postaci komputera prze-
nośnego - otrzymała pani Renata Siwek. Drugą na-
grodę jury przyznało panu Sławomirowi Pytlasowi, 
zaś trzecią panu Szymonowi Sikorskiemu. Wszyscy 
laureaci oraz po 10 osób wyróżnionych w obu katego-
riach otrzymało nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
AGD.

Więcej zdjęć na www.zgm-tbs.czest.pl w zakładce: 
GALERIA

6 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa nagrodzono laureatów oraz wyróżniono 
uczestników dwóch konkursów: „Rzetelny Lokator” i „Wspólny Dom – Wspólna Sprawa”. 
Organizatorem tych inicjatyw kierowanych do mieszkańców zasobów komunalnych 
i członków wspólnot mieszkaniowych był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”. 
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Nagrody dla Lokatorów 
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Warsztaty to efekt współpracy Miasta Częstocho-
wy, Policji w Częstochowie i ZGM TBS z Państwo-
wym Instytutem Badawczym NASK w Warszawie, 
którą  nawiązano w związku z realizacją projektu 
Bezpieczna Częstochowa 2018. 

- Młodzi ludzie, w tym coraz młodsze dzieciaki, 
bardzo dużo czasu spędzają w internecie. Chcieliby-
śmy, by zachowali przy tym wszelkie zasady bezpie-
czeństwa i mieli świadomość zagrożeń – powiedział 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, patron akcji. 

W ramach akcji powstała broszura edukacyjna, 
natomiast w sieci można było obejrzeć profilaktycz-
ny spot. Wszystko po to, by chronić dzieci i młodzież 
przed niebezpiecznym zjawiskiem cyberprzemocy.

- Młodzi ludzie potrzebują wsparcia i uważności ze 
strony dorosłych. Wiele internetowych zagrożeń bazuje 
na ich ufności oraz chęci do podejmowania ryzyka – 
tak charakterystycznej dla okresu dojrzewania. - po-
wiedziała Anna Rywczyńska z Państwowego Insty-
tutu Badawczego NASK 

Dwugodzinne szkolenie wypełniono tematyczny-
mi wykładami. Dzieci słuchały między innymi o tym, 
jak unikać pułapek w sieci,  chronić swoja prywat-
ność i reagować na cyberprzemoc. Ta ostatnia – we-
dług badań - dotyka coraz więcej młodych ludzi. 

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że zdobytą 
podczas warsztatów wiedzę dzieci wykorzystają także 
w praktyce. To niezwykle przydatne w czasach, gdy 
niemal każde z nich ma kontakt z siecią.   

- Bardzo dobrze, że udało się zorganizować takie 
warsztaty. Częstochowska Policja chce dodatkowo 
przygotować jak najwięcej prelekcji w częstochowskich 
szkołach, aby dzieci czuły się bezpieczne – powiedzia-
ła podkom. Marta Ladowska oficer prasowy KMP 
w Częstochowie.

Dzieci już zdążyły sprawdzić swoją wiedzę. Tuż po 
warsztatach dzieliły się informacjami z dorosłymi. 

•	 Nie wolno nam rozmawiać z obcymi osobami 
w Internecie – powiedział Oskar.

•	 Nie można przesyłać prywatnych zdjęć, bo ni-
gdy nie wiemy, co ktoś z nimi zrobi – powie-
działa Marika

•	 Nie powinniśmy używać tych samych haseł do 
różnych kont – powiedziała Karolina.  

Wkrótce ta wiedza 
zostanie wykorzy-
stana w praktyce, bo 
warsztaty doskonale 
wpisują się w realizo-
wany przez Fundację 

C h r z e ś c i j a ń s k ą 
Adullam profilak-
tyczny program 
„Bezpieczny In-
ternet”, który ma  
uświadomić dzie-
ciom, młodzieży i rodzicom zagrożenia wynikające 
z jego użytkowania oraz przekazać zasady bezpiecz-
nego korzystania z sieci. 

- Wyjazd do NASK, jak również wiedza tam zdo-
byta, doświadczenia i dyskusje po przyjeździe to jest 
doskonały materiał, nad którym możemy teraz dalej 
pracować - mówi Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej Adullam.

A tymczasem kolejne takie warsztaty odbędą się 
już jesienią, tym razem w Częstochowie. 

Jak unikać pułapek w sieci, być w  niej bezpiecznym i nie dać się cyberprzemocy - to wiedzą już 
dzieciaki z Częstochowy, które wzięły udział w warsztatach organizowanych przez Państwowy Insty-

tut Badawczy NASK w Warszawie. Szkolenie było częścią akcji Bezpieczna Częstochowa 2018 
pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. 

 Stop  CYBERPRZEMOCY 



Edukacyjna książeczka „Kubuś 
sam w domu” została opracowana 
w ramach programu  „Mieszkam 
bezpiecznie”, którego celem jest 
troska o lokatorów oraz ochro-
na ich bezpieczeństwa, w tym 
zdrowia i życia. Jej pierwsze eg-
zemplarze – od prezydenta miasta 
Krzysztofa Matyjaszczyka - otrzy-
mały dzieciaki z Miejskiego Przed-
szkola nr 6 przy ulicy Sosnowej w Czę-
stochowie.   

 -  Chcemy uczyć – także najmłodszych - sposo-
bu zachowania się w różnych, często niebezpiecznych 
sytuacjach, chcemy ich przestrzegać przed różnego 
rodzaju zagrożeniami, przed niespodziankami, które 
mogą na nich czekać - mówił  prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk.

Bohaterem edukacyjnej kolorowanki jest sied-
mioletni Kubuś, który w prosty sposób przeprowa-
dza najmłodszych przez kluczowe zasady bezpiecz-

nego zachowania w domu.  Wśród 
zadań znalazły się szyfrowanki, 

rebusy, obrazkowe historyjki, 
a nawet projektowanie - wszystko 
zakończone kreatywnym koloro-
waniem i testem sprawdzającym 
wiedzę. 

 
- Wskazywanie zagrożeń i nie-

bezpieczeństw, jakie czyhają na nasze 
dzieci, jest sprawą bardzo ważną. A je-

żeli dodatkowo jest to pokazane w sposób tak 
piękny i elegancki, że dzieci mogą przy tym bawić się, 
kolorować i uczyć, to jest to godne polecenia - mówiła 
Dorota Rygał, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 
6 w Częstochowie.

Dzieciaki już przystąpiły do kolorowej zabawy 
z Kubusiem. Tymczasem dorośli mają nadzieję, że 
podobne działania  zaowocują w przyszłości prawi-
dłowym zachowaniem najmłodszych mieszkańców 
miasta.

Kubuś sam w domu 

Z okazji Dnia Dziecka Miasto Częstochowa, ZGM „TBS” oraz Policja w Częstochowie przygotowa-
li dla najmłodszych kolorowankę edukacyjną pt. „Kubuś sam w domu”. Książeczkę - jako pierwsze 
- otrzymały dzieciaki z Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie, a wszystko podczas Festynu 
Rodzinnego. 
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Wdrożenie programu „Praca za czynsz” odby-
wa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilne-
go, zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy 
oraz przepisów wewnętrznych ZGM TBS. Osoba-
mi uprawnionymi do skorzystania    z programu 
„Praca za czynsz” są mieszkańcy zasobu komunal-
nego, którzy mają problemy ze spłatą zaległości 
czynszowych oraz znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej. Osoby zakwalifikowane do programu 
wykonują różne prace, między innymi porząd-
kowe i remontowe, a także te, które związane są 
z dozorem obiektów. Świadczenie rzeczowe może 
być wykonywane na podstawie umowy – porozu-

mienia. Cała kwota jest kompensatą za czynsz - 
jest to bezgotówkowa forma zapłaty. Osoby, które 
chcą dołączyć do programu i spłacić zadłużenie, 
powinny wydrukować i wypełnić formularz zgło-
szeniowy, a następnie dostarczyć go do pokoju nr 
20 w siedzibie spółki przy ul. P.O.W. 24. Prawo do 
odpracowania zadłużenia mają osoby zameldowa-
ne w lokalu zadłużonym. Dotychczas do progra-
mu zostały zakwalifikowane osoby, które w latach 
2014-2017 łącznie odpracowały czynsz na kwotę 
717.465,72 zł. Program „Praca za czynsz” pomógł 
wielu osobom odpracować całkowicie zadłużenie, 
a innym zmniejszyć je w znacznym stopniu.

Uwaga, mieszkańcy! Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” nadal realizuje pro-
gram pt. „Praca za czynsz” skierowany do osób, które znalazły się w trudnej sytu-
acji życiowej. Program odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Częstocho-
wy Krzysztofa Matyjaszczyka. 

Weź udział w „Pracy za czynsz” 
i spłać zaległości !
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PIĘTRUS już w trasie

Woda dla zwierzaków

Po ulicach Częstochowy kursuje już turystyczny „Londyńczyk”, 
który codziennie do końca wakacji będzie zabierał wszystkich chętnych 
na przejażdżki po mieście.

Przed Urzędem Miasta – podobnie jak w zeszłym roku – na psy 
czeka świeża woda. Mogą się jej napić zarówno te zwierzęta, których 
właściciele właśnie załatwiają jakieś urzędowe sprawy, 
jak i te, które wybrały się na spacer.

Londyński piętrus, podobnie, jak rok temu, za-
biera mieszkańców i turystów na 40-minutowe, 
bezpłatne przejażdżki. W ubiegłym roku autobus 
był wynajmowany, tym razem miasto zakupiło wła-
sny.

Autobus jest zadaszony, więc przystosowany 
do gorszych warunków atmosferycznych. Piętro-
wy Bristol Lodekka (rocznik 1965) przyjechał do 
Częstochowy z Holandii. Pojazd, dzięki wykonanej 
5 lat temu pełnej renowacji był w dobrym stanie, 
a na miejscu został dostosowany do miejskich wa-
runków. Żeby móc wozić chętnych w ramach spe-
cjalnej częstochowskiej trasy turystycznej, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wykonało 
między innymi kosmetykę poszycia zewnętrznego 
i renowację bocznej tapicerki wewnętrznej. Nowe 
poszycia zyskały również siedziska, a instalacja 
elektryczna została odbudowana i przystosowana 
do wyjazdu na ulice miasta (m.in. zamontowano 

system nagłaśniający oraz system GPS). Piętrus 
został też wyposażony w nowe opony, które trzeba 
było sprowadzić z Rosji.

Opatrzone nowym logo Częstochowy stojaki 
z miskami ustawiono przy wejściu do budynków 
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej i ul. Waszyngtona 
oraz przed Odwachem obok Ratusza. Planowane 
jest ustawienie kolejnych. Miski, tak jak w zeszłym 
roku, będą dostępne do późnych godzin popołu-
dniowych.

W okresie wysokich temperatur właściciele 
czworonogów powinni zadbać o to, aby buda lub 
kojec znajdowały się w cieniu, koniecznie w po-
bliżu miski ze świeżą wodą. Podczas przechadzek 
z psem należy wybierać miejsca, w których będzie 
miał możliwość kąpieli i ochłodzenia organizmu. 
Kiedy panuje wyjątkowy upał, najlepiej wybierać 
się na spacery rano lub wieczorem. Warto także 
pamiętać o zabraniu ze sobą ręcznika bądź spry-
skiwacza.  

Pod żadnym warunkiem nie należy zostawiać 
zwierzęcia samego w zamkniętym pojeździe. Jeżeli 

zauważamy tego rodzaju sytuację, należy natych-
miast zadzwonić na policję lub straż miejską. Po-
dróżując z psem samochodem, warto też co 2 lub 
3 godziny zrobić postój i wyprowadzić go na krótki 
spacer.
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Kawiarenka dla Seniora
Rozpoczęła się 11. edycja akcji „Kawiarenka dla Seniora”. Po raz kolejny częstochowianie powy-

żej 60. roku życia mogą wypić kawę lub herbatę za symboliczną złotówkę.

Tegoroczna akcja rozpoczęła się 6 czerwca od spo-
tkania w restauracji A NÓŻ WIDELEC i potrwa do 
grudnia 2018 roku. Udział w niej mogą wziąć wszyscy 
częstochowianie, którzy ukończyli 60. rok życia. Wy-
starczy w określone dni zgłosić się do wyznaczonych 
punktów i odebrać kawiarenkowy kupon do wybra-
nego lokalu. Nie obowiązują żadne  formalności czy 
wymagania dotyczące dochodu.

Organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej akcja ma na celu zintegrowanie środowi-
ska seniorów oraz aktywizację i wsparcie dojrzałych 
mieszkańców miasta. To także przykład zaangażo-
wania lokalnych przedsiębiorców w życie społeczne 
oraz okazja do międzypokoleniowego dialogu.

Gdzie odebrać kupon?

W każdym tygodniu karnety wydawane są 
w trzech różnych punktach miasta:

• wtorki w godz. 10.30-12.30 w siedzibie MOPS, 
przy ul. POW 2;

• środy w godz. 10.00-11.00 w siedzibie MOPS, 
przy al. Niepodległości 20/22;

• czwartki  w godz. 9.30-11.30 w siedzibie 
MOPS, przy ul. Kilińskiego 13.

W roku 2018, podobnie jak w roku ubiegłym, do 
akcji dołączyło aż 15 restauratorów, właścicieli klu-
bów i kawiarni. Dla porównania w 2016 roku w ak-
cji brało udział 12 lokali, a w 2015 roku 10 lokali.

„Kawiarenka dla Seniora” cieszy się z roku na rok 
coraz większą popularnością. W 2015 roku wydano 
około 2100 kuponów, w 2016 było to 2200 kuponów, 
a w 2017 roku padł rekord i seniorzy odebrali w ciągu 
całej edycji ponad 3600 kuponów (tygodniowo wyda-
wano ich nawet 140). Organizatorzy liczą, że w tym 
roku będzie ich jeszcze więcej.

Restauracje, kluby i kawiarnie, 
które zapraszają seniorów w ramach akcji 
„Kawiarenka dla Seniora 2018”

• Restauracja TORRA , ul. Racławicka 2,
• Klub „Jazz Club Five O’Clock”, 
       ul. Wilsona 16,
• Restauracja TOPOLLINO, al. NMP 67,
• Restauracja POP-ART., 

Skwer Solidarności,
• Kawiarnia CAFE BELG, al. NMP 32,
• Kawiarnia CAFFE DEL CORSO, al. NMP 53,
• Gospoda Rybna, ul. Focha 16,
• Gospoda ZŁOTY GARNIEC, ul. Iglasta 8,
• Kawiarnia TUTANCHAMON CAFE, 

ul. Wały Dwernickiego 11 pawilon 7,
• Kawiarnia „CAFE 29”, al. NMP 29,
• Klubokawiarnia „ALTERNATYWA 21”,    ul. 

Mielczarskiego 20,
• Kawiarnia NADO CAFE (dawniej: Restaura-

cja GOURMET DEL CORSO), 
al. NMP 59

oraz nowe lokale, które dołączyły w tym roku:
• Restauracja A NÓŻ WIDELEC, 

ul. Racławicka 18,
• Restauracja POD RATUSZEM, 

al. NMP 45,
• Kawiarnia CAFFE PRZY ALEI, 

al. NMP 46.

Przez cały czas mogą dołączać kolejni restaurato-
rzy, do czego organizatorzy serdecznie zachęcają.

Koordynacją akcji i kontaktem z restauratora-
mi zajmuje się Sekcja Pracy Środowiskowej MOPS 
w Częstochowie, przy ul. Kilińskiego 13.



 
 

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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